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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia a tots i a totes, començarem aquest primer ple
d’aquest període de sessions.

El primer que vull anunciar és que se’ns ha comunicat que
hi ha diferents diputats de Menorca que han tengut problemes
amb l’avió i el que farem serà ajornar al moment que arribin
les preguntes que havien de formular, en concret la pregunta
número 4 de la Sra. Salomé Cabrera; la pregunta número 6 de
la Sra. Maria Assumpció Pons, qui també té la 12, i supòs que
la pregunta número 15, que és del Sr. Castells , ja hauran
arribat aquí.

El primer punt de l’ordre del dia correspon al debat de les
preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 4079/19, presentada pel
diputat Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a retallades i ajusts
pressupostaris del Govern de les Illes Balears per a
l’exercici 2019.

La primera pregunta, RGE núm. 4079/19, relativa a
retallades i ajusts pressupostaris del Govern de les Illes
Balears per a l’exercici 2019, que formula el diputat Sr. Juan
Manuel Gómez i Gordiola. Té la paraula el Sr. Diputat.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bon dia, gràcies president, bon dia a tothom i bon
començament.

Consellera, davant el denunciat incompliment del sostre de
despesa permès pel ministeri, per l’excés comès durant
l’exercici pressupostari de l’any 2018, i davant declaracions
de la portaveu del Govern el passat divendres que anunciava
que el Govern treballava en un pla que li  havia sol·licitat el
mateix ministeri, per saber per quines mesures emprèn el
Govern per reduir el dèficit, la nostra pregunta és: quines
mesures d’ajust pressupostari té previstes impulsar des de la
seva conselleria i, per tant, per la resta de departaments del
Govern per als ajusts i quadrar els comptes del 2019?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la representant
del Govern, la Sra. Consellera Sánchez.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Bon dia, gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats,
Sr. Gómez, bon dia. El Govern fa feina en el control del
pressupost del 2019 i en l’elaboració  del pressupost 2020
amb prudència i amb rigor, en un context que és el bloqueig
polític a Espanya, la manca de pressuposts del 2019, en part
pel bloqueig que van fer el PP i Ciutadans amb una pròrroga

del pressupost del 2018 que perjudica les comunitats
autònomes, i amb un escenari econòmic internacional ple
d’incerteses.

Però això ens fa ser encara més prudents i també rigorosos
i entesa la responsabilitat reafirmar-nos en els nostres
compromisos amb els serveis públics fonamentals i amb els
Acords de Bellver; hem complert els objectius d’estabilitat i
hem reduït el dèficit la passada legislatura; som una comunitat
autònoma que ha recuperat la bona reputació, Balears ha passat
d’augmentar el deute gairebé 12 punts en relació amb el PIB
entre el 2011 i 2015 a una reducció de 2,6 punts entre el 2015
i el 2018, crec que això dóna una idea de la sostenibilitat dels
nostres comptes públics.

EL SR. PRESIDENT:

Vol fer ús de la paraula, Sr. Gómez?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, gràcies, president. Consellera, nosaltres, jo el que li he
demanat i que volem saber també, volem saber els
emprenedors, els treballadors, la gent que és a l’atur, són
quines mesures proposarà vostè al ministeri per donar
resposta a l’incompliment dels límits de despesa establerts
que li ha dictat el ministeri, no? Volem saber quins seran els
retalls en els serveis públics i els projectes que varen
presentar aquí, a la investidura de la presidenta, el passat mes
de juny.

Vostès arrosseguen un increment exorbitant de la despesa,
consellera, una despesa que manifesta una manca de previsió
i orientació  del seu pressupost durant el 2019; tots els
indicadors li mostraven una previsible baixada dels ingressos,
dels ingressos propis de la CAIB, consellera, eren l’impost de
transmissions, actes jurídics, l’IVA que gestionam, la baixada
en 7 punts de previsió que tenien, havien marcat un 2,7 i vostès
mateixos han reconegut aquests dies que preveuen un 2,1.

També els 155 milions que el Govern ha de pagar en
sentències condemnatòries, això és una cosa que ja es
coneixia.

Consellera, nosaltres no anam a una línia alarmista i de
demagògia, ens correspon una responsabilitat del control al
Govern i volem saber aquestes respostes, que són respostes
que s’han de transmetre als ciutadans de les Illes Balears. El
mes de juny, on es va escenificar èpicament el pacte d’aquest
Govern, mesos abans, amb presència de la presidenta també,
els representants de les entitats ja li mostraven que hi havia un
decreixement i li deien que s’havien de prendre mesures, i el
que ens trobat, anomenat al butlletí oficial de la comunitat
autònoma, és més estructura, més arquitectura, més
nomenaments, més despesa, més despesa corrent. El Tribunal
de Comptes, en el seu informe, ja li deia que la gestió
d’aquesta legislatura li qüestionava la sostenibilitat de
l’economia pressupostària.
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La premsa i tot s’ha fet ressò d’això, del desdeny amb el
qual els responsables del Govern responen aquests senyals
durant...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gómez, ha exhaurit el temps.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... enguany. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Sr. Gómez, com li deia, fem un pressupost per al 2020
prudent i treballam en mesures del control del pressuposts del
2019, des del rigor, en mesures de gestió i control de la
despesa, revisam partida a partida els pressuposts i l’execució
i el nivell de disponibilitat de cada programa de cada
conselleria.

És una qüestió de prioritats, controlar la despesa és i ha de
ser compatible amb el manteniment de les polítiques
públiques, les polítiques socials. I com vostè diu, són quatre
anys de creixement en despesa pública, en serveis públics
fonamentals, enguany destinarem més de 3.000 milions
d’euros a salut, educació, serveis socials, ocupació i habitatge,
i s’ha fet així per revertir les retallades del Govern del PP, del
Govern del Sr. Bauzá, el seu eurodiputat.

La passada legislatura Balears ha arribat a la mitjana en
despesa social per habitant i venia de ser la que menys despesa
social per habitant tenia, això augmentant el pressupost, com
vostè ha dit amb les mancances del nostre sistema de
finançament. M’agradaria saber quines són les propostes per
a un sistema de finançament de les comunitats autònomes que
el seu partit proposa de liquidar.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 4581/19, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a pressuposts
que dedica el Govern de les Illes Balears a cultura.

EL SR. PRESIDENT:

Segona pregunta, RGE núm. 4581/19, relativa a
pressuposts que dedica el Govern de les Illes Balears a
cultura, que formula la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del

Grup Parlamentari VOX-Actua Balears. Té la paraula la Sra.
Diputada.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, president. Sra. Consejera de Presidencia, Cultura
e Igualdad, en el año 18, con su política de despilfarro,
incumplieron el techo de gasto sobrepasándolo en un 10%.
Con la caída de la recaudación por la desaceleración
económica tenemos un agujero en las cuentas de esta
comunidad autónoma de cerca de 500 millones de euros.

Ante este panorama, ¿podría explicar a qué dedica el
Gobierno de las Illes Balears su presupuesto en cultura?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant
del Govern, la consellera Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President, moltes gràcies, Sra. Diputada, per
la seva pregunta. En primer lloc, fer-li alguna precisió que no
és correcta i per ser rigorosos, a l’exposició de motius de la
seva pregunta fa vostè referència a un augment del sostre de
despesa d’un 10% a l’any 2018, li he de dir que això no és així,
no va ser així, va ser exactament un 6%. I per altra banda,
també li he de dir que no és cert la davallada de la recaptació
d’impostos, a la qual vostè fa referència, d’un 8,9%. Per tant,
ni forats ni caigudes en la recaptació. 

Com vostè sap molt bé, des de la conselleria que dirigesc,
aquest govern he de dir que es dedica a fer difusió i foment de
la cultura a les Balears així com fer promoció de la cultura
balear a l’exterior; com també ens encarregam de la gestió de
registres de propietat intel·lectual, manteniment del patrimoni
històric; gestionam diferents institucions culturals com
puguin ser museus, arxius, l’Orquestra Simfònica de les Illes
Balears, que per cert compleix ara i aquest mes el seu 30
aniversari, amb nous equipament que tendré molt de gust
explicar-li si aquest és l’interès de la seva pregunta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra.
Diputada Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sra. Consejera, ustedes no fomentan nuestra cultura, se
avergüenzan de ella, y gastan el dinero de los ciudadanos en
sufragar la invasión cultural pancatalanista, que empezó hace
40 años para desgracia de todos los baleares, fomentada por
todos los gobiernos que han pasado por las Islas. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904581
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Es patético avergonzarse de la lengua propia, que siempre
ha sido el mallorquín, menorquín e ibicenco, la relegan a
simples dialectos para usar en situaciones informales, y
fomentan la lengua de Barcelona como estándar haciendo un
daño terrible a la conservación del habla propia de nuestros
ancestros. En ese afán arruinan estas islas regando con dinero
público a entidades como la Obra Cultural Balear, que de
cultural y balear no tiene nada sino más bien de chiringuito
propagandístico de la ideología catalanista separatista a la
quieren arrastrar a esta tierra. 

Por si esto  fuera poco, en su escenario de preocupante
inestabilidad presupuestaria premian a sus amiguetes como
Maria del Mar Bonet, a la que sufragamos conciertos por
Barcelona y Cerdeña con 14.000 euros de todos los
ciudadanos. ¿Es ese el premio por su acérrima defensa de los
mal llamados presos políticos catalanes, los que se han pasado
por el forro las leyes que rigen nuestro sistema democrático
y con los que ustedes tienen tan buena sintonía? O el
tristemente famoso Valtònyc condenado, entre otras lindezas,
por amenazar de muerte y enaltecer el terrorismo que tantas
vidas ha segado en nuestro país; han invertido 12.000 euros
para que actúe el día de la Fiesta Nacional para más inri y
mayor ofensa de todos los ciudadanos de bien que habitamos
estas islas. 

Ante esta burla escandalosa, perpetrada desde su
departamento, le pregunto, ¿cree que enaltecer el terrorismo
y amenazar de muerte a ciudadanos concretos con nombre y
apellido es cultura?, ¿cree que eso es cultura? Conteste sí o
no, porque si es que sí entonces usted se está burlando de las
víctimas del terrorismo; y si es que no está usted burlándose
de todos los ciudadanos de estas islas dedicando su
presupuesto en cultura a menesteres que nada tienen que ver
con ella, sino más bien adoctrinar y sembrar el odio  y la
confrontación en estas islas. 

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la consellera Costa. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra).

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, miri, és clar
que per això vostès s’asseuen allí i nosaltres ens asseiem aquí,
perquè la concepció sembla ser que tenen vostès de la cultura,
del que és la nostra llengua, de l’estima a aquesta terra
evidentment és diferent; però no entraré ni em posaré a aquest
nivell, Sra. Ribas, perquè crec que flac favor fa vostè a la
cultura d’aquesta terra i als ciutadans ni ciutadanes d’aquestes
illes que, per cert, fins ara i fins al dia d’avui no havia sentit
mai, ni en aquesta cambra ni fora, dir que la nostra convivència
estava en perill, que se enaltecía el terrorismo, com vostè ha
arribat a dir. Per tant, Sra. Ribas, crec que és una
irresponsabilitat, i vostè ara té una responsabilitat com a
diputada a aquest parlament. 

I, per cert, alguns s’haurien de netejar la boca abans de
parlar d’una de les nostres artistes més internacionals i de la

qual més orgullosos ens sentim els ciutadans i les ciutadanes
d’aquestes illes com és Maria del Mar Bonet.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Bé, perdonin, però acaba de caure el sistema, hem
començat malament i per tant els deman disculpes, mirarem
ara si els serveis tècnics ho poden anar solucionant i intentaré
informar-los del temps que han consumit i del temps que els
queda.

I.3) Pregunta RGE núm. 4622/19, presentada per la
diputada Sra. Patrícia Font i Marbán, del  Grup
Parlamentari Mixt, relativa a actuacions previstes davant
l’incompliment de l a instal·lació dels generadors
elèctrics a Menorca.

Tercera pregunta, RGE núm. 4622/19, relativa a actuacions
previstes davant l'incompliment de la instal·lació dels
generadors elèctrics a Menorca, que formula la Sra. Diputada
Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller. Encetam
avui el nou període parlamentari en aquesta legislatura, i tot i
ser conscient que vostè és nou en el càrrec de conseller
d’Energia ens pertoca demanar-li per la qüestió dels
generadors elèctrics a Menorca. Han passat deu mesos de la
pana elèctrica durant els quals s’han fet moltes promeses, però
la realitat en què ens trobam és que manquen respostes per
part del Ministeri de Transició Energètica, que és que té les
competències. Sí que s’ha produït una reunió al Consell de
Menorca, feta el passat 21 d’agost, quan es varen trobar amb
Red Eléctrica y Endesa per afrontar els reptes de transició
energètica cap a les renovables, i també des del Consell de
Menorca s’està fent feina amb els ajuntaments per definir un
pla d’emergència. 

El problema rau, Sr. Yllanes, que el Ministeri de Transició
Energètica ni tan sols ha anomenat els seus representants, i és
aquest ministeri que ha d’autoritzar aquesta instal·lació, tot i
tenir clar que l’aposta definitiva ha de ser per les energies
renovables. 

Per això, Sr. Yllanes, ens demanam què opina d’aquests
incompliments i què farà el Govern per assegurar la
instal·lació d’aquests generadors?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Té la paraula el representant del
Govern, el vicepresident Sr. Yllanes. 
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EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Gracias, Sra. Diputada. Tenemos
claro que el compromiso esencial del Gobierno de Balears es
garantizar el suministro eléctrico en todas las islas y lo que
intentaremos además es que ese suministro eléctrico proceda
de fuentes renovables, creemos que es el compromiso.

Pero usted lo tiene muy claro, lo ha dicho, efectivamente
la Ley 24/2013 concede las competencias para acordar este
tipo de instalaciones al Ministerio de Transición Ecológica y,
por lo  tanto, aunque no es competencia nuestra estaré
encantado de contestarle a la cuestión que me plantea.
Efectivamente, existe la posibilidad de adoptar medidas
extraordinarias en determinadas circunstancias y esas medidas
extraordinarias reclaman o un riesgo cierto de
desabastecimiento o también la posibilidad de que pueda haber
peligro para las personas, pueda haber algún tipo de amenaza. 

Lo cierto es que, pese a la fragilidad energética que tiene
la isla de Menorca, y es cierto que probablemente ahora
mismo es la isla más frágil de todo el territorio de la
comunidad autónoma, creemos que no concurre ese riesgo
cierto que obligaría a la adopción de este tipo de medidas. Es
cierto que después del apagón del año pasado, de octubre del
año pasado, se han tomado medidas para minimizar riesgos,
pero es claro que desgraciadamente llegar a riesgo cero es
imposible en estos casos. No obstante, estamos pendientes
que el Ministerio nos dé respuesta a la cuestión que le hemos
planteado.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Té la paraula la Sra.
Font, li resta un minut i mig.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. És evident
que en aquesta qüestió cal una defensa conjunta per part del
Govern i del Consell de Menorca, cal una coordinació per tal
de pressionar el Govern d’Espanya per tal que doni resposta a
la fragilitat energètica en la qual es troba Menorca. I el que ha
succeït fa, he dit deu mesos, però ja estam cap a onze mesos,
ens ha d’esperonar encara més cap a les energies renovables
perquè necessitam una Menorca que es pugui abastir per si
mateixa sense dependències externes. No oblidem que el fet
de ser Reserva de la Biosfera implica més esforços en aquest
model i nou paradigma.

De tota manera, esperem que aquests dies que hi ha tant de
risc de tempestes i de caps de fibló no ens torni a passar.
Creuarem els dits, Sr. Yllanes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Correspon ara parlar al
vicepresident del Govern, a qui li queda un minut i cinc
segons. 

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Concretaré, tal y como me ha
pedido quien no hacía la pregunta. 

Hemos tenido la oportunidad de mandar una carta a la
ministra de Transición Energética pidiendo a la ministra en
funciones una reunión precisamente para hablar del problema
del suministro eléctrico en la isla de Menorca. Por tanto, lo
que le reclamamos es que sean especialmente sensibles hacia
probablemente uno de los territorios que más complicaciones
tiene a la hora de abordar ese suministro eléctrico. 

Además, nos vamos a reunir sistemáticamente; la primera
reunión está prevista para el día 23, donde queremos estar
Govern, Gobierno del Estado, Consell Insular, Endesa y Red
Eléctrica precisamente para abordar el problema de la
precariedad en el suministro y de que se puedan producir
circunstancias excepcionales que obliguen a tomar estas
medidas excepcionales. Además, contamos con la garantía de
que en el primer semestre del año 2020 estará restablecido el
cable de conexión Mallorca-Menorca y por lo tanto
disminuirá enormemente la precariedad eléctrica que
actualmente presenta la isla. 

Desde luego le puedo decir que la seguridad del suministro
eléctrico a Menorca es una prioridad del Govern. Así se
recoge también en el régimen especial de Baleares, la
obligación del Estado, y por eso se lo vamos a reclamar a la
Sra. Ministra en funciones de Transición Ecológica. Es
asegurar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident...

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

...que la seguridad del suministro...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident, ha exhaurit e l temps de la seva
intervenció.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gracias.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta número 4, la formularà la Sra. Cabrera un poc
més tard perquè acaba de poder arribar.

I.5) Pregunta RGE núm. 4631/19, presentada per la
diputada Sra. Virginia Marí i  Rennesson, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació
amb els descarts de tonyina vermella.

Començam la pregunta número cinquena, la RGE núm.
4631/19, relativa a actuacions en relació amb els descarts de
tonyina vermella, que formula la diputada Sra. Virgínia Marí
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la
Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies, Sr. President. Molt dia a tots. Sra. Consellera,
davant del fet que per segon anys s’han vist uns descarts
brutals de tonyina vermella per part de les barques que vénen
a pescar la tonyina aquí a les nostres aigües, sobretot en el
calador d’Eivissa i Formentera, perquè a vosaltres no us
afecta, ni a Mallorca ni a Menorca, voldria saber si pensen fer
alguna cosa, si han fet alguna cosa. M’agradaria saber quines
actuacions duran a terme.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la representat
del Govern, la consellera d’Agricultura, la Sra. de la Concha.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha i
García-Mauriño):

Gràcies, president. Gràcies, diputada Marí. Bon dia a
tothom. Como dice el dicho latino, soy un ser humano y nada
de lo humano me es ajeno. De la misma forma, desde la
Dirección General de Pesca y desde esta conselleria nada de
lo relativo al mar nos es ajeno.

La cuestión que usted plantea nos preocupa, sobre todo
porque no se le encuentra una explicación clara ni lógica. Las
noticias que tenemos de estos descartes han venido
fundamentalmente por parte de pescadores de arrastre
alicantinos, pero en aguas exteriores profundas. Suponemos
que estas barcas habrán comunicado los hechos a la autoridad
competente, que no somos nosotros. Seguimos con atención
el tema pero no hemos recibido ninguna denuncia en este
sentido. Si la recibiéramos por supuesto tomaríamos las
medidas pertinentes.

No sé si con esto contesto a su pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra.
Diputada Marí.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sra. Consellera...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni. Li queden 2 minuts i 5 segons.

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Gràcies. Sra. Consellera, lo más triste es que me diga que
esperan a que alguien ponga una denuncia. Ustedes saben que
han acontecido estos hechos. Si no ha visto ningún vídeo yo se
los puedo pasar. Este año una barca, hasta doce, hasta doce
atunes entraron en la red, podridos y malolientes. Así estaba
el sector pesquero alicantino y usted me habla de aguas
exteriores profundas. Algún hecho habrá tenido lugar también
en nuestras aguas.

Esto es el desconocimiento absoluto y rotundo que tiene
la conselleria de lo que está pasando en Ibiza. Ya el año pasado
se informó. No hicieron nada, su conseller Vidal pasó de todo,
lo  digo así de alto y claro. La única que puso una denuncia
oficial fue la que está aquí presente, que hizo una denuncia al
ministerio. La contestación era bastante vergonzosa, por
cierto.

Ustedes que van de abanderados, de abanderados del medio
ambiente, de la posidonia, de que vamos a proteger,
sinceramente, ustedes no protegen nada, les da igual todo.
Además le diré que parece mentira, porque siempre lo  que
ocurre en Ibiza y Formentera les da absoluta y rotundamente
igual. Parece que no seamos de las Islas Baleares. Nuestro
caladero es el más presionado a todos los niveles, y desde la
conselleria no se hace nada, prácticamente. Es una realidad
que llevo viviendo muchos años y veo que todo va a seguir
igual con usted, porque ya me dice que hay que esperar a que
se ponga una denuncia, tristemente. ¿Esta es la protección del
medio ambiente y de los atunes que hacen?, ¿o del sector
pesquero? 

Esas barcas vienen a pescar a Ibiza y forman parte de
nuestro caladero. Por esto le pido, le pido que intervengan; le
pido que también hagan alguna denuncia ustedes directamente
al ministerio, y que el ministerio intervenga porque es un tema
grave, y la política, la política se basa en hechos, Sra.
Consellera, no en dichos ni en titulares, ni en márketin.
Ustedes son muy populares, mucha foto. Trabajen, y trabajen
y hagan lo que tienen que hacer, que el sector pesquero está
cada vez más amenazado y en declive, y ustedes no protegen
al sector de las Islas Baleares, y menos al de Ibiza y
Formentera.

Nada más. Gracias.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la consellera
Sra. de la Concha, a qui li resta 1 minut i 35 segons.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA, PESCA I
ALIMENTACIÓ (María Asunción Jacoba Pía de la Concha i
García-Mauriño):

Sra. Marí, siento que tenga esta pésima opinión de esta
consellera y de esta conselleria. Espero que durante estos
cuatro años podamos cambiar esto.

La cuestión es que no tenemos evidencias, no tenemos
evidencias y los inspectores internacionales son quienes se
ocupan de la vigilancia de esta cuestión desde dentro de las
barcas, que recuerdo que están en aguas externas en las que no
tenemos competencia. Lo que sí podemos hacer desde esta
conselleria, y ya se está haciendo, es recuperar derechos de
captura para nuestras barcas artesanales, cosa que se había
perdido y que usted en el informe al que alude reclamaba. Eso
así se ha hecho y ya tenemos 97 barcas artesanales autorizadas
en Baleares para pescar atún de forma sostenible y siguiendo
las reglas, con lo cual sí que hay una mejora desde el
momento al que usted alude.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 4632/19, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte pilot de
recàrrega de l’aqüífer d’Es Migjornactuacions previstes
davant l’incompliment de la instal·lació dels generadors
elèctrics a Menorca.

Passam a la sisena pregunta -ara veurem si el sistema torna
a estar restablert o no-, la pregunta RGE núm. 4632/19,
relativa a projecte pilot de recàrrega de l’aqüífer d’Es
Migjorn, que formula la diputada Sra. María Asunción Pons i
Fullana, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Diputada Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors
diputats. Sr. Conseller, la recàrrega de l’aqüífer d’Es Migjorn,
a Menorca, amb aigües regenerades disposa de dotació
pressupostària amb el fons de l’ecotaxa de 2016, però a dia
d’avui encara no s’ha adjudicat. Ens pot explicar els motius
d’aquest incompliment?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el representant
del Govern, el conseller Mir.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Sra. Pons,
ja es va contestar aquesta pregunta en aquesta cambra però li
ho torn a explicar. Com bé vostè comentava aquest és un
projecte que deriva de l’impost de turisme sostenible, pioner
a les Illes Balears. Va ser licitat el febrer de l’any 2019, es va
treure la licitació en quatre lots, dos dels quals varen quedar
deserts. 

Aquest contracte, per la seva quantia d’uns 600.000 euros
i també per la seva idiosincràsia, ja que aglutina obres, serveis
i subministrament, té una llarga tramitació. Ho hem de passar
també a exposició pública dins plataformes europees, i
actualment la conselleria està fent feina per cobrir
l’adjudicació dels dos lots que varen quedar deserts el febrer
de l’any passat, i amb aquest escenari la previsió per poder
complir amb tota la tramitació és que quedi resolt dins el
primer trimestre de l’any 2020.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Però és que hem tingut tres
mesos, tres anys -perdó- per adjudicar la totalitat d’aquest
projecte, que vostès van anunciar i ens van vendre com un
magnífic exemple de nova gestió en recursos hídrics. 

La realitat és que vostès no ho han sabut fer, i els
menorquins encara esperam que el Govern de la Sra.
Armengol compleixi els anuncis i les seves promeses. Miri,
Sr. Conseller, la veritat és que les seves explicacions no
convencen ningú, ni crec tan sols que a vostè mateix, que ha de
gestionar la fabulosa herència que li va deixar el conseller
Vidal Matas, perquè ens trobam davant un altre incompliment
dels compromisos d’aquest govern amb Menorca en matèria
de política d’aigües.

A més de no haver sabut dur a terme el projecte de
l’aqüífer d’Es Migjorn, avui la dessaladora de Ciutadella
encara no subministra aigua el nucli urbà per la
descoordinació que hi ha entre l’ABAQUA i la Conselleria de
Salut. Aquest govern, que diu que tant es preocupa per les
persones i el medi ambient, ni tan sols no contesta les
peticions de l’Ajuntament de Ciutadella, i em referesc a les
aprovades en el Ple de novembre de 2016, que vostè en té
coneixement, que va demanar l’execució urgent de la recollida
d’aigües pluvials del polígon industrial i la tercera fase del
Canal Salat. La regidora d’Aigües, per cert del Partit Socialista
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de Ciutadella, va qualificar aquestes obres com de totalment
necessàries.

Idò, Sr. Conseller, ni recàrrega d’aqüífer del Migjorn ni
dessaladora que dugui aigua a Ciutadella, ni obres de pluvials
demanades per les diferents institucions menorquines.

Des del Partit Popular, li agrada més o li agradi menys,
denunciarem a partir d’ara tota la seva mala gestió i tots els
seus incompliments.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, diputada Pons. Té la paraula el conseller
Mir.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I TERRITORI
(Miquel Mir i Gual):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Pons, una magnífica
notícia aquest nou plantejament que el Partit Popular mostra
envers la política d’aigua i sobretot en la política de Menorca.

Pel que fa al projecte m’ha donat a entendre o jo he entès
que em demana que no s’acompleixin les tramitacions
administratives preceptives per treure a licitació un projecte
d’aquesta quantia, aquest Govern complirà tota la tramitació
preceptiva i complirà també la legislació vigent.

Ha dit dues coses amb les quals estic d’acord, magnífic
exemple de projecte i ho seguim defensant i és una fabulosa
herència del conseller Vidal, que també la defens i la seguiré
impulsant tant com em sigui possible.

Em parla d’inversions a Menorca, més de 8,5 milions
d’inversió de manera efectiva en els darrers quatre anys, amb
mesures que aglutinen o afecten totes les Illes Balears, com
l’aprovació anticipada del Pla Hidrològic o  també el Pla de
Sequeres i amb inversions directes sobre l’illa de Menorca,
amb l’EDAR de Ferreries, sanejament de Llucmaçanes,
renovació de la xarxa de sanejament en els EDAR de Fornells,
Ses Salines i Santa Victòria i tot un seguit de llistat que pos a
la seva disposició, si així li interessa.

Quant al Partit Popular, la veritat és que no va tenir ni la
iniciativa per convocar les juntes insulars la passada
legislatura on el Sr. Company es trobava al capdavant de la
conselleria.

Per tant, la veritat és que seguirem treballant perquè aquest
projecte que, certament, és pioner i que serà una prova pilot
molt interessant per donar una sortida de regeneració i
reutilització d’aigües depurades en aquestes Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 4633/19, presentada per la
diputada Sra. Margalida Duran i Cladera, del  Grup
Parlamentari Popular, relativa a relacions mantingudes
amb els Ministeris de Foment i de Defensa en relació
amb els terrenys de Son Busquets.

Setena pregunta, RGE núm. 4633/19, relativa a relacions
mantingudes amb els Ministeris de Foment i de Defensa en
relació amb els terrenys de Son Busquets, que formula la
diputada Sra. Margalida Duran i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada Sra. Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Bon dia, gràcies president. Ara fa un any que la presidenta
Francina Armengol es va reunir amb la ministra de Defensa, la
Sra. Margarita Robles, el motiu, segons la seva nota de
premsa, va ser que era per reactivar el projecte de 831
habitatges públics a Son Busquets. No vàrem tornar saber res
de res d’aquest tema fins al dia 12 de juliol, en què el Consell
de Ministres va aprovar, a instància del Ministeri de Defensa,
la subhasta de l’antic quarter de Son Busquets, per un import
de 45 milions d’euros.

A partir d’aquí, Sr. Conseller, ens pot indicar quines són
les relacions mantingudes entre el Govern de les Illes Balears
i els Ministeris de Foment i de Defensa?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Té la paraula el representant
del Govern, el conseller Pons.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Duran, vostè ho hauria
de saber, no és el Consell de Ministres qui aprova la subhasta,
sinó el Ministeri de Defensa, i el Ministeri de Defensa no ha
aprovat cap subhasta, per tant, comencem per aquí a l’hora
d’explicar bé les coses.

Què és el que sí que és cert? Que el Ministeri de Defensa
ha pres la decisió de vendre Son Busquets. I a partir d’aquí, pot
fer-ho per dues bandes, pel privat i, per tant, amb una subhasta,
o per venda directa, mitjançant una altra administració pública.
I açò és el que ha fet el Govern de les Illes Balears, abans
d’anar per la via de la subhasta fer un plantejament de compra
entre dos ministeris, en aquest cas el Ministeri de Foment al
Ministeri de Defensa per poder garantir habitatge públic a
iniciativa pública.
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A partir d’aquí vam fer les passes que pertocaven, hem fet
reunions a diferents nivells, en vam fer a nivell de ministres,
en vam fer a nivell de secretaris d’Estat, en vam fer
directament amb el SEPES i, finalment, la setmana passada,
dijous hi havia una reunió, la darrera reunió que hem fet de
totes. D’aquesta reunió s’ha reconduït una part en la mesura
que no s’han romput definitivament les negociacions entre els
dos ministeris, continuen negociant el Ministeri de Foment i
el Ministeri de Defensa, amb una diferència de preu important,
sí, però continuen negociant.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Sr. Conseller, això vostè ja m’ho va dir a la compareixença,
que el Consell de Ministres aprovàs la subhasta no volia dir
que al final s’arribàs a subhastar.

No m’ha dit res al final, no he tret en net res d’aquesta
famosa reunió tècnica que tenien vostès per canviar la
valoració d’aquests terrenys dia 5 de setembre. Però, dins les
seves incerteses, jo li diré un parell de coses que sí són
certes, el que és cert és que hi ha un conveni signat entre el
Ministeri de Defensa i l’Ajuntament de Palma, un conveni que
deixa les mans lliures al Ministeri de Defensa per poder
subhastar o cedir i que es puguin construir allà 831 habitatges.

El que és cert és que per construir qualsevol habitatge, ja
sigui públic o privat allà, fa falta un PERI, un pla especial que
durant quatre anys a l’Ajuntament de Palma no s’ha fet. I que
ara, que el Sr. Hila deia que era imminent, la Sra. Neus Truyols
no sap ni el nom ni els tècnics que el preparen. I això per què?
Perquè vostès el volen utilitzar com a arma davant el ministeri.

El que és cert és que el Ministeri de Foment construirà a
un antic regiment d’artilleria a Sevilla 948 habitatges públics
per a lloguer social, segons han dit, perquè és molt necessari
per a la ciutat de Sevilla tenir lloguer social, quan aquí, a
Palma, tenim dels lloguers més alts d’Espanya, just ens trobam
per darrera de Barcelona, Madrid o Sant Sebastià.

En definitiva, Sr. Conseller, hi ha dues certeses que tenim,
després de tot això: una, el pes de la Sra. Presidenta Armengol
és nul a Madrid, no serveixen per a res les seves reunions a
Madrid, i dues, que a l’any 2023, quan vostès acabin aquesta
legislatura, no hi haurà cap habitatge acabat a Son Busquets i
no podran entregar cap clau ni una.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Té la paraula el conseller Pons.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Torn enviar missatges
erronis, Sra. Duran. I li faré a nivell de la comparativa que fa
vostè, de qui són els terrenys de Son Busquets? Del Ministeri
de Defensa. De qui són els terrenys de Sevilla? Del SEPES. I
per tant, qui executa? El SEPES a Sevilla. Què demanam
nosaltres aquí? Que el SEPES compri. I açò és la gran
diferència.

Què va succeir en aquell moment? Que vostès s’hi van
negar, efectivament. Mirin, i si volen vostès li faré una segona
comparativa, ja que comparam aquí devora parcel·les, Son
Simonet a la carretera de Valldemossa, una parcel·la militar
que, en el febrer del 2015, algú va prendre la decisió de
subhastar i de vendre, ho va fer amb l’autorització del Sr. Isern,
amb l’autorització del Sr. Company i amb l’autorització del
president Rajoy, cap HPO a Son Simonet, 219 habitatges
privats; ningú no es va preocupar de fer absolutament res.
Nosaltres, per evitar que açò passi a Son Busquets, hem fet la
feina que pertoca: intentar convèncer el Ministeri de Defensa
perquè ho compri. Les negociacions segueixen obertes.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 4634/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del G rup
Parlamentari Popular, relativa a retallades en matèria
d’educació.

Vuitena pregunta, RGE núm. 4634/19, relativa a retallades
en matèria d’educació, que formula la diputada Sra. Maria
Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula la Sra. Diputada Maria Núria Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon a tothom, senyores i senyors
diputats, bon dia Sr. March. Comença un nou curs polític ,
seguim aquí, però comença un nou curs polític marcat per les
seves retallades, per les retallades del pacte de progrés, un
forat de 500 milions d’euros que, evidentment, obligaran a fer
ajusts progressistes a qualque banda.

Vostè, a la passada legislatura, tenia 1.450 milions d’euros
més cada any i va ser incapaç d’acomplir aquells compromisos
que tenia amb la ciutadania, va ser incapaç de limitar els
barracons que se suposava que hi havia a l’any 2015; va ser
incapaç de reduir les ràtios a què vostè s’havia compromès
amb el Pacte Educatiu; o va ser incapaç de rebaixar les xifres
d’abandonament o de fracàs escolar on ens trobam els pitjors
d’Espanya.
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Ara voldria ens digués, amb aquest forat de 500 milions
d’euros que se suposa que revisen a les conselleries, com diu
la Sra. Sánchez, quines retallades farà vostè, el Govern de la
seva gent, als nins i nines i a l’educació de les Illes Balears?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el representant del
Govern, el conseller d’Educació, Sr. March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president, diputats, diputades. Sra. Riera,
benvinguda, ja l’enyorava després d’un estiu molt llarg. En
qualsevol cas, vostè, quan parla de retallades se li posa la cara
de felicitat, es nota que recorda temps passats en què vostès
varen retallar de fet, d’una forma important i significativa.

(Alguns aplaudiments)

Miri, aquest govern, vostè sap, vostè  diu coses que no
responen a la realitat, però tampoc no vull contestar cada una
de les mentides que vostè diu, però sí que li vull dir un parell
de coses, aquest govern va incrementar més de 200 milions
els pressuposts de l’any passat, amb més de 1.500 professors,
i podria seguir donant-li dades realment dels canvis
quantitatius i qualitatius que hi ha hagut.

Però, en qualsevol cas, aquesta legislatura el nostre
objectiu és seguir millorant l’educació, consolidar el que fem
i seguir realment negociant i dialogant amb la comunitat
educativa, i també, evidentment, amb els grups parlamentaris
i amb vostès, que nosaltres consideram que és bo realment
arribar a pactes educatius fins i tot amb tots els grups de l’arc
parlamentari i, concretament, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, oblida dir que hi ha
2.500 nins aquest curs un altre pic que tornen estudiar en
barracons, aquells barracons en què ja sabem que s’aprèn, però
que, casualment, vostè allà no hi té el seu despatx.

Miri, la Federació de Pares i Mares critica la falta de
finançament en educació i que les ajudes són insuficients. Sa
Pobla denuncia que les instal·lacions de l’escola provisional
Can Cirera no té ni e ls  equipaments mínims promesos per
vostè. Els col·legis d’Eivissa, ja saturats i amb barracons,
justament enguany han d’afegir també més grups extres
d’infantil i primària per la falta de centres educatius. Les
famílies de Sineu es mobilitzen perquè falten ATE quan encara
tenen més nins amb necessitats especials. Formentera
continua amb nou barracons i no té el centre Sant Ferran de

Ses Roques, encara que té el finançament des de l’any 2015.
Podem continuar amb l’Escola d’Arts de Sa Coma o l’escola
de Can Picafort que encara esperen o, per exemple, amb
l’Ajuntament de Campos, que ha fet més via a posar el solar a
disposició seva que vostè a donar una cita per a un tema tan
urgent a la nova batlessa. O centenars de nins que es troben en
llista d’espera a les escoletes públiques de Palma.

Miri, tot això és abans del pla d’ajust que se suposa que ha
de fer la seva consellera d’Hisenda, ara, evidentment, on no ha
retallat és en càrrecs, vostè té un secretari general, un
secretari autonòmic, 6 direccions generals, vostè té assessors,
interlecutors parlamentaris, cap de secretaries, secretaries
personals, cap de premsa, tot un gabinet de comunicació, i tots
aquells assessors tècnics que depenen dels seus mateixos
directors generals, això no són retalls, això són mesures
d’eficiència, segurament.

Ens hauria d’explicar què pensa fer amb menys doblers i
més polítics, vostè ho podrà anomenar retalls , mesures
d’eficiència o ajusts, però són sacrificis que faran la gent i els
nins de les Balears.

I això, Sr. Conseller, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Riera, se li ha acabat el temps.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... sí que són retalls i... Sr. President.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula el conseller March.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Sra. Riera, no parlaré de Sa Pobla en què fem una inversió
de 800.000 euros, ho dic perquè vostè ja sabem que els
800.000 euros per a educació li sembla poc, evidentment,
però li diré un parell de coses sobre quines són les nostres
retallades.

Miri, per al curs 19-20, 359 professors nous, per a aquesta
segona retallada, 200 amb els seus drets totalment d’acord
amb els sexennis i caps de departament i tutors. Tercera
retallada, 856 funcionaris més, hem passat dels 37% d’interins
al 28%. Quarta retallada, més inspectors, en vàrem trobar 10
i ara n’hi ha 30 aquest curs. Cinquena retallada, hem abaixat les
ràtios, malgrat vostè no en sigui conscient. Sisena retallada,
més dotació per a l’escola inclusiva, tenim 33 professionals
més, més orientadors, més EAT, més un nou equip de
dificultat d’aprenentatge, més 13 ATE més, i així més. Setena
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retallada, més alumnes per a un nou institut de l’educació a
distància, que hem passat de 600 a 1.500 alumnes aquest curs
19-20, i així, Sra. Riera.

Escolti, nosaltres no fem retallades, nosaltres seguim
consolidant el que hem fet aquesta legislatura i ho seguirem
fent, perquè nosaltres sí que creiem en l’educació, una
educació de qualitat, pública realment i equilibrada, i això és
la diferència entre vostè i jo. Si vostè mira la despesa social
que hi ha hagut aquesta legislatura passada, les Illes Balears és
la comunitat que més ha incrementat i nosaltres volem
consolidar el que nosaltres hem fet i, en tot cas, es miri amb
les comunitats autònomes que governa el PP, amb VOX i
Ciudadanos, i veurà vostè quina és la política educativa que
tenen, on les retallades seran una realitat.

Per tant, Sra. Riera, retallades ni una, tenim un curs 19-20
ben estructurat i amb molta feina. I quan hi ha un problema
tenim una cosa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

..., dialogam, i aquesta és la nostra diferència entre vostè i no...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

I.9) Pregunta RGE núm. 4637/19, presentada pel
diputat Sr. Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a herència rebuda en matèria
econòmica.

EL SR. PRESIDENT:

Novena pregunta, RGE núm. 4637/19, relativa a herència
rebuda en matèria econòmica, que formula el diputat Sr.
Antoni Costa i Costa, del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el diputat Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, bon dia a totes i a tots, senyores i
senyors diputats. Sra. Consellera, a l’any 2018 la comunitat
autònoma de les Illes Balears va tornar, després d’una herència
prou favorable, a la senda del dèficit, i a la senda del dèficit
que els governs d’esquerres ens solen tenir acostumats. Es va
superar el 2018 amb 240 milions d’euros, es diu aviat, el
sostre de despesa i l’AIReF li ha exigit a vostè, i directament
la Sra. Montero, que presenti un pla econòmic i financer
aquest mes de setembre.

Però el desgavell no queda aquí, el mes de maig del 2019
vostès tenen un dèficit de 417 milions d’euros, vostès tenen
un pressupost d’ingressos amb un forat de 500 milions

d’euros, vostès tenen un deute, segons dades del Banc
d’Espanya, en el primer trimestre, de 9.248 milions d’euros,
amb un sol trimestre incrementat en 542 milions d’euros.

Davant aquestes indiscutibles dades, com valora l’herència
rebuda en matèria econòmica, Sra. Consellera?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el representant del
Govern, la consellera d’Hisenda, Sra. Sánchez.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, aquest govern ha
complert els seus compromisos amb la ciutadania i no tothom
pot dir això, ha deixat un llegat de millores per a la gent, ha
reconstruït l’estat del benestar, que feia el pacte després de
les seves retallades, ha recuperat plantilles, fonamentalment
d’educació i de salut, ha implantat una renda social garantida
per a 12.000 persones, ha eliminat el copagament a 180.000
pensionistes, ha obert els centres de salut l’horabaixa, ha
recuperat una targeta sanitària gratuïta i universal, ha reactivat
la inversió pública fent escoles i centres sanitaris, i Balears
segueix creixent i segueix produint ocupació, 83.800
treballadors més que el 2015, acumulant un creixement del
14.2% en millores salarials per sectors estratègics, com és el
turisme i el comerç.

Aquest és el llegat de prosperitat que deixa el Govern de
la passada legislatura i per la qual cosa continuarà fent feina a
la pròxima, o aquesta legislatura.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sra. Consellera, ens ho acaba de dir, vostè ens diu que ha
rebut una herència meravellosa, però la realitat és que vostè té
un problema damunt la taula, un greu problema damunt la taula
i és que durant els  darrers anys vostès han fet el que fan
sempre, disparar la despesa, molt especialment la despesa
corrent. I, és clar, durant els primers anys tot va anar bé,
perquè entraven dins les arques de la comunitat autònoma una
mitjana de 270 milions d’euros anuals, però això s’ha acabat.

En el mes de maig, els ingressos de la comunitat autònoma
pugen lleugerament un 0,7%, però l’impost de transmissions
patrimonials cau un 7%, l’impost de successions i donacions
cau un 12%. En canvi, la despesa creix un 22% en el mes de
maig, la despesa es troba disparada.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904637


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 4 / 10 de setembre de 2019 111

Com a conseqüència d’aquest fet el dèficit ja en el maig
assoleix els 417 milions d’euros i el període mitjà de
pagament en el mes de juliol es torben a pagar 41 dies.

Des del Partit Popular els vàrem avisar que això succeiria
i vostès ens van respondre que sofríem una perillosa
d’alarmistes amb interessos espuris.

Sra. Consellera, vostè ho sap, haurà de fer retalls de
despesa, increments d’imposts, deute disparat, impagament de
proveïdors o totes aquestes coses juntes. I li diré una cosa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, el seu temps s’ha acabat.

EL SR. COSTA I COSTA:

Perdó, gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la consellera Sánchez.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Sr. Costa, vostè manipula xifres i  confon, i confon
conscientment...

(Remor de veus)

..., però no entraré a desmentir el que diu perquè el que li vull
dir és que en una cosa té raó: hem pujat la despesa, hem pujat
el pressupost any rera any, per revertir les seves retallades, i
hem complert amb el dèficit i amb l’endeutament, hem reduït
l’endeutament 2,6% en relació amb el PIB. Vostè el va pujar
11,9 punts, 3.556 milions d’euros, més d’un terç del deute viu
d’aquesta comunitat autònoma, i amb això aplicaven mesures
antisocials: tancar els centres de salut l’horabaixa, suprimir la
targeta sanitària, universal i gratuïta, i volien tancar dos
hospitals, per fer què? Perquè només varen complir el dèficit
un any, 2013, i perquè els varen canviar l’objectiu de dèficit.
2012, un dèficit de 518 milions d’euros. 2014, 493 milions
d’euros. 2015, 497 milions d’euros. Ja entenc la seva obsessió
pels 500 milions d’euros.

El llegat de Balears és que hem assolit la mitjana en
despesa social per habitant. El 2012 Balears era la que
destinava la menor despesa per càpita als serveis públics
fonamentals. Això marca la diferència, nosaltres creim en el
sector públic, creim en la cohesió social. Vostè vol reduir el
sector públic a la mínima expressió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 4721/19, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i  Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a deficient servei
hospitalari d’urgències disponible a l’Hospital de Can
Misses.

EL SR. PRESIDENT:

Desena pregunta, RGE núm. 4721/19, relativa a deficient
servei hospitalari d’urgències disponible a l’Hospital de Can
Misses, que formula el diputat Sr. Benalal, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Diputat Sr.
Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sr. Presidente, y buenos días a todos y a todas.
Durante la madrugada del 12 al 13 de agosto pasado una niña
de dos años pasó casi seis horas en urgencias del Hospital de
Can Misses de Ibiza hasta ser atendida tras caer al suelo de una
altura de un metro y medio, y hacerse una profunda herida en
la frente. Después del primer triaje permaneció en la sala de
espera de pediatría durante tres horas sin que nadie se ocupase
de ella al no haber médicos, enfermeros o celadores. Después
de un total de cinco horas llegó un facultativo que explicó a
los padres que los servicios están infradotados, colapsados y
que no pueden atender a las necesidades del público. Si e l
accidente hubiese sido un poco más grave la vida de la niña
habría podido peligrar y el Ibsalut habría sido el único
responsble.

Mi pregunta es muy sencilla: ¿cómo es posible que en
temporada alta y con el evidente aumento de usuarios que
atiende el servicio de urgencias, el ib-salut sea incapaz de dar
solución a cuestiones básicas como la atención pediátrica de
urgencias?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Sra. Consellera, un moment.
Ha tornat caure el sistema, els anirem indicant el temps.

Té la paraula la representant del Govern, la consellera de
Salut, Sra. Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Bon dia diputades, diputats i públic
que ens acompanya. Sr. Diputat, és cert que comença el curs
i vostè és nou en aquest parlament, i em sorprèn, no entenc
exactament el sentit de la seva pregunta, i ja veurà que al llarg
de temps..., ja veurà que al llarg de temps se n’adonarà que en
aquest govern ens preocupen les persones i ens ocupa molt
l’atenció a les urgències. 

Miri, li posaré una sèrie d’exemples. El mes de juliol
d’enguany, o sigui, el mes... el mes de juliol s’han atès gairebé
1 milió d’urgències al sistema públic de salut, l’ib-salut, 1
milió d’urgències, de les quals 300.000, aproximadament,

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904721


112 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 4 / 10 de setembre de 2019

s’han atès als hospitals; quasi 600.000 als centres de salut, de
les quals 16.200 són de pediatria; i també tenim el 061, que
atén presencialment les persones, més de 50.000 persones;
gairebé 1 milió de persones. Per tant l’atenció deficient a què
fa referència pens que tal vegada vol dir que l’atenció que
donen els professionals de l’àmbit sanitari no és la correcta?
Sap vostè que hi ha protocols de classificació de pacients, de
la gravetat dels pacients, a tots els centres sanitaris? Estaré
encantada d’explicar-li totes les millores que s’han fet en
aquesta legislatura.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara té la paraula el Sr.
Benalal, a qui li resta 1 minut 45 segons.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Sra. Consellera, estamos hablando de Ibiza en particular. El
problema es que un niño no puede esperar tanto tiempo, y
aunque sea cierto lo que usted dice el Govern debe poner los
medios suficientes para dar respuesta a necesidades de la
población. No estamos hablando de Groenlandia en el mes de
diciembre. Que haya picos en un lugar turístico como Ibiza y
en el mes de agosto es algo totalmente normal y totalmente
previsible. Este hecho solamente demuestra incompetencia o
una grave falta de previsión a la hora de gestionar la sanidad en
Baleares, o por lo menos en Ibiza.

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula la consellera
Gómez, a qui li resta 1 minut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, s’han fet moltes
millores, i específicament a l’àrea d’Eivissa; l’àrea d’Eivissa
disposa d’un circuit especial en l’atenció a les urgències
pediàtriques amb infermeres especialistes en pediatria. Com
li he dit hi ha un sistema de classificació, de triatge de
pacients segons la gravetat, i malauradament no sempre es pot
atendre al minut.

De totes maneres en aquest cas, que no m’agrada parlar de
casos concrets, es va atendre aquesta nina, una infermera va
fer la valoració, i la varen classificar en nivell 5; hi havia..., va
ser un dia molt intens, 210 urgències quan la mitjana són 150
urgències. Però els serveis d’urgències estan molt reforçats,
amb ambulàncies, amb vuit metges més al final de la
legislatura, increment de professionals també a les zones
turístiques..., és a dir, hi ha to t un dispositiu de reforç
d’urgències que ens permet donar una atenció adequada.

I em permet la seva pregunta recordar també...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, el seu temps s’ha exhaurit.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 4722/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a aposta pels
centres comercials a cel obert per dinamitzar el petit i
mitjà comerç.

Onzena pregunta, RGE núm. 4722/19, relativa a aposta pels
centres comercials a cel obert per dinamitzar el petit i mitjà
comerç, que formula el Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Té la paraula el
Sr. Diputat Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. A través
d’aquesta primera pregunta d’aquesta legislatura El Pi vol
refermar el seu compromís amb el petit  i  mitjà comerç.
Balears ha perdut 649 comerços els darrers quatre anys, per
tant aquest compromís és més necessari i més imprescindible
que mai.

El juny de 2017 el Govern de les Illes Balears va presentar
a les patronals del petit i mitjà comerç la iniciativa dels
centres comercials a cel obert, i va anunciar que s’obriria un
concurs al respecte per posar-ho en marxa. El novembre de
2018 el Govern de les Illes Balear diu que s’ha fet una
consultora, una proposta, que contempla un pressupost de
600.000 euros per posar en marxa aquesta iniciativa en un
termini de quatre anys. En els pressupostos vigents, 2019, El
Pi va introduir una esmena amb una dotació econòmica de
100.000 euros per dur a terme el projecte pilot de centres
comercials a cel obert, i la realitat és que som al setembre i
res no sabem d’aquesta iniciativa tan imprescindible si
realment ens creim el compromís amb el petit i mitjà comerç.
Per tant demanam al nou conseller de Comerç què estan
esperant, per què encara no s’ha implantat ni s’ha iniciat la
iniciativa dels centres comercials a cel obert.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Té la paraula el representant del
Govern, el vicepresident Sr. Yllanes.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Melià. La apuesta que
tenemos desde el Govern es clara por el pequeño y mediano
comercio, y sin duda los centros comerciales a cel obert era
una apuesta dirigida precisamente a dinamizar ese tipo de
comercio frente al comercio de atracción, que es ese
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comercio que tenemos al que nos vemos obligados a desplazar
y que reúne grandes superficies.

Pero lo cierto es que cuando hemos hablado con las
patronales del pequeño y mediano comercio acerca de cómo
ha sido la experiencia, la única que se estableció, que fue la
del centro de Palma, los inputs que hemos recibido, los
mensajes que hemos recibido no han sido favorables. Aun así
no renunciamos a implantar ese sistema de comerç a cel obert
porque entendemos, efectivamente, que no sólo sirven para
dinamizar el pequeño y el mediano comercio, sino que
también sirven para dinamizar las ciudades y los pueblos de la
comunidad autónoma, e igualmente en las poblaciones más
grandes dinamizar algunos barrios.

Por lo tanto el proyecto se retomará, pero se retomará
dándole una vuelta a como se ha llevado hasta ahora.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Yllanes. Té la paraula el Sr. Melià, li
resta 1 minut.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Les notícies que nosaltres
tenim, i de les converses que tenim, com tots els grups
parlamentaris i com tots els grups polítics, amb les patronals
és que aquesta aposta és estratègica, és fonamental per poder
dinamitzar el petit i mitjà comerç. Per tant no és una cosa,
com es podria deduir de la seva resposta, que les patronals
vegin amb prevenció, no acabin d’estar contentes. Al contrari,
estan bolcades en el fet que això es dugui endavant. No, ho dic
per aclarir la seva resposta; efectivament dic que es podria
deduir, no dic que es dedueixi.

Però el que volem que quedi molt clar des d’El Pi és que
aquesta iniciativa dels centres comercials a cel obert és
imprescindible que es posi en marxa, i el que voldríem és que
aprofitassin els 100.000 euros que tenen pressupostats en els
pressupostos 2019, i el que veim amb la seva resposta és que
ho estudiaran, ho veurem, ho mirarem, li hem de donar una
volta, era..., era, en passat... No, no, és una aposta que vostès
haurien d’implantar...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià...

EL SR. MELIÀ I QUES:

... ja enguany, 2019. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Melià, el seu temps s’ha exhaurit. Té la paraula el Sr.
Vicepresident, Sr. Yllanes, a qui li resta 1 minut i 22 segons.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE TRANSICIÓ
ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS (Juan Pedro
Yllanes i Suárez):

Gràcies, Sr. President. No he dicho que no sea
estratégica, y si me ha entendido lo lamento, probablemente
no he sabido expresarlo. Por supuesto que es estratégica,
insisto en que la apuesta es por el pequeño y el mediano
comercio, y lo que le he dicho es que cuando hemos tenido
oportunidad de reunirnos con las patronales lo que nos han
trasladado es que el modelo que se implantó en el centro de
Palma no ha funcionado...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Es buscar cómo mejoramos ese modelo, y en ese trabajo
estamos.

Verá, en Cataluña se hacen algunas cosas bien, y el modelo
de cel obert, de centros comerciales a cel obert que tienen en
Cataluña es muy interesante, porque en lugar de tomar la
iniciativa la administración toman la iniciativa las patronales
del comercio y además todos los agentes sociales, y eso es lo
que queremos hacer, implantar el modelo catalán. Por lo tanto
lo que vamos a hacer es dar o trasladar la iniciativa a aquellos
que tienen la experiencia, no le quepa la menor duda.

Además tenemos una colaboración con el ayuntamiento y
el IDI precisamente para copiar ese modelo de catalogación
y mapeo de comercios emblemáticos, porque queremos
establecer una xarxa de comerços emblemàtics de les Illes
Balears, y esa apuesta no sólo por Palma o por el centro de
Palma, sino también por otros barrios de Palma, por lo que
hemos dicho antes, porque el comercio servirá para dinamizar
esos barrios y que queremos hacer extensivo al resto de las
poblaciones de las Illes Balears que estén interesadas en
implementar este tipo de comercio a cel obert.

Por lo tanto es estratégico y vamos a afrontar durante esta
legislatura que se pongan en marcha este tipo de comercios. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vicepresident, ha exhaurit el seu temps.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 4635/19, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallades en matèria de
salut.

Dotzena pregunta, RGE núm. 4635/19, relativa a retallades
en matèria de salut, que formula la diputada Sra. María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular. El
temps electrònic sembla que ha tornat. Pot fer ús de la paraula.
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LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sra. Consellera, el govern en funcions del Sr. Pedro Sánchez
ha enviat una carta a onze comunitats autònomes, entre elles
Balears, a les quals exigeix un pla d’ajust i retallades en
matèria sanitària per haver superat el 2018 el sostre de
despesa en 240 milions d’euros. 

Per tant, Sra. Consellera, on aplicarà vostè aquestes
reduccions?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la representant del
Govern, la consellera de Salut Sra. Gómez.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, hi ha
moltes mesures d’eficiència. No coincidim en la visió de
quines són les mesures d’eficiència del Partit Popular i els
partits progressistes, això sí que és cert. Però quines mesures
d’eficiència?, idò jo li ho diré: continuar apostant per la
cronicitat, per un model fort d’atenció a la cronicitat; per
l’atenció primària; continuarem apostant per la inversió
pública i farem Son Dureta, Verge del Toro, Can Misses, com
a hospitals d’atenció a la cronicitat; la reforma de Manacor,
els centres previstos... Seguirem contribuint a l’estabilitat
laboral de tots els professionals, és imprescindible.
Apostarem per la promoció de la salut i per la recerca, com hi
vàrem apostar l’anterior legislatura; vostè sap que per cada
euro invertit se’n recuperen tres. 

Tot això són mesures d’eficiència i amb una gestió molt
acurada, una gestió acurada que suposa un increment de la
facturació a tercers en una legislatura de 20 milions d’euros,
o estalvis de la Central de Compres per 15 milions d’euros.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo li
agraesc la resposta que m’ha donat, però sap perfectament,
vostè sap que falta a la veritat quan diu que no hi haurà
retallades a la sanitat pública balear. Miri, la presidenta
Armengol ja ha reconegut que ha de realitzar ajusts
pressupostaris, i que es veu obligada a redactar un pla
d’estabilitat financera per al 2020. Vostè, Sra. Gómez, i la Sra.
Armengol, vostès fan patir els ciutadans de Balears les
conseqüències d’haver aprovat uns pressupostos inflats que no
es corresponen amb la realitat, i avui per avui ja estan

atrapades dins la seva pròpia herència, amb un dèficit que el
mes de maig ja arribava als 417 milions d’euros.

Aquest govern, que com no pot ser d’altra manera es diu de
les persones, maltracta els ciutadans de Balears. Miri, Sra.
Consellera, falten 250 metges de família a Mallorca, 60 a
Eivissa i 25 a Menorca. No paguen la sobrecàrrega laboral a
urgències, el que provoca esperes de sis i set hores a
Menorca, a l’Hospital Mateu Orfila. No cobreixen les places
de pediatria, i encara no han tingut la valentia de reclamar al
Govern del Sr. Sánchez que pagui el deute sanitari històric del
traspàs de competències a Balears, que ja puja a 2.800 milions
d’euros, i perquè som una comunitat suspesa, Sra. Consellera,
amb uns serveis sanitaris deficients, segons acaba de
denunciar la Federació d’Associacions per a la defensa de la
sanitat pública.

Per tant, Sra. Consellera, amb aquest govern ja patim i
encara patirem més retallades en matèria sanitària.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons...

LA SRA. PONS I FULLANA:

El temps donarà i llevarà...

EL SR. PRESIDENT:

... el seu temps ha finalitzat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la representant del
Govern.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, per aquest govern la
salut és una inversió, i hem complert els nostres compromisos
al voltant d’un 98% perquè, ja li ho dic , la salut és una
inversió. 

I ens preocupen les persones. Com diu vostè patir els
ciutadans? Què més ha dit?, maltractament dels ciutadans. Si
ha estat una legislatura de recuperació de drets precisament
amb la mirada posada en els ciutadans, en la recuperació, com
ha dit la consellera d’Hisenda. Els centres de salut els
horabaixes, 1.500 professionals més en aquests moments que
la passada legislatura; s’ha llevat el copagament als
pensionistes, que a vostès no els importa gaire, ja ho sé, però
a nosaltres sí. Els aparcaments són gratuïts. S’han recuperat
els drets dels treballadors, com li deia, i s’ha aprovat un
procés d’estabilitat, de les oposicions que els donaran
estabilitat, així com molts de drets i molt més sou. Això és
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preocupació per les persones i ocupació amb un sistema de
salut públic que sigui realment de qualitat.

Ja sé que vostès haurien deixat de fer probablement la
majoria d’aquestes propostes. Valentia al Govern d’Espanya?
Tota. La presidenta, els meus companys i jo  mateixa cada
vegada que parlam amb un ministre o cada vegada que anam a
Madrid reclamam aquest sistema de finançament. I gairebé el
70%, com li ha dit, del pressupost d’aquesta comunitat
autònoma està dedicat a mesures socials, i així, per
coherència, continuarà essent.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 4636/19, presentada per la
diputada Sra. Margalida Duran i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retallades en matèria de
serveis socials.

Tretzena pregunta, RGE núm. 4636/19, relativa a retallades
en matèria de serveis socials, que formula la diputada Sra.
Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula la diputada Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera d’Afers Socials i
Esports, quins retalls pensa dur a terme per fer front al dèficit
que pateix la nostra comunitat autònoma i, per tant, inclourà
dins el pla econòmic financer que exigeix la ministra Montero
per a aquest mes de setembre?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la representant del
Govern, la consellera d’Afers Socials, Sra. Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Bon dia a tots i a totes. Com ja han
contestat diferents consellers d’aquest govern -la consellera
de Salut, el conseller d’Educació- no hi haurà tampoc retalls
a la Conselleria de Serveis Socials en tema de serveis socials.
De fet hem començat, com vostès segurament s’han informat,
amb un decret que dóna suport econòmic a les persones, o als
menors, víctimes de violència masclista. Aquest serà el to
d’aquest govern. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, crec que tenim un problema i greu, perquè si ningú no
fa comptes fer ajusts o retallades, segons els consellers, i en
canvi la consellera d’Hisenda ja ha dit que s’hauran de fer sí o
sí, això sí, els diem ajusts ara i no retallades, no sé com ho
arribarem a fer perquè el mes de maig de 2019 el dèficit ja
arribava a 417 milions d’euros. 

Dit això, Sra. Consellera, si parlam de dependència el
nombre de sol·licituds augmenten mes a mes, però també
augmenta la llista d’espera; de fet, nosaltres hem demanat tot
una sèrie de dades, perquè han deixat de publicar-se, com
vostè sap, a la pàgina web, i el que demanam és, doncs, el
nombre de sol·licituds, el nombre de sol·licituds tramitades,
les sol·licituds que estan pendent de rebre dependència, el
grau de dependència i també el nombre de sol·licituds
pendents de períodes anteriors; perquè, Sra. Consellera, com
vostè sap, rere  cada persona dependent que espera rebre la
prestació sol·licitada sempre hi ha una retallada. 

Estic parlant de noves infraestructures, tantes vegades
anunciades per vostès i que han fet moltes rodes de premsa,
aquelles infraestructures que ja va dir la consellera d’Hisenda
que seran les que més es ressentiran de les retallades, li
demanam, afectaran aquestes retallades a les obres de la
residència de Marratxí?, quan estarà acabada?; li deman, quan
fan comptes començar la residència de Palma, aquella que
vostès deien a l’any 2017 que a l’any 2019 ja estaria
pràcticament acabada i ara fa no res la varen aprovar i encara
no s’ha posat cap pedra ni una, no s’arribarà a fer?; en què
afectaran aquestes retallades aquestes infraestructures?;
afectaran les retallades la residència de Formentera?, la
residència de Maó?, o afectaran també la residència de Son
Dureta? Aquesta setmana passada la ràdio, a Canal4, la Sra.
Catalina Suau, que és la presidenta de l’Associació Balear de
Malaltia de Huntington es demanava si algun dels seus
familiars i familiars afectats l’arribarien a veure posada en
marxa. 

Sra. Consellera, també a la passada legislatura vostès varen
comptar amb 4.000 milions d’euros més, per contra l’any
2018 va créixer la desigualtat a Balears, va augmentar la
pobresa energètica, que va passar d’un 7 a un 16% i segons
l’informe de Càritas presentat el juny d’enguany es desprèn
que el nombre de persones ateses l’any 2018 va augmentar en
un 15,2 i deia el bisbe Taltavull que ha augmentat
considerablement a Balears la pobresa invisible, i tot això amb
4.000 milions d’euros més. Què passarà quan venguin les
retallades, Sra. Consellera?

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Té la paraula la consellera
Santiago. 
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LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Sra. Durán, aquesta insistència que fa el Partit Popular de
parlar de les retallades l’únic que manifesta és el que farien
vostès. Vostès veuen que hi ha una situació econòmica
diferent l’any 2018 de l’any 2019 o què passarà l’any 2020 i
diuen, s’han de fer retallades, demanem quines retallades es
faran; perquè en el seu cap conservador i de dretes no hi cap
la possibilitat que es facin altres polítiques que no passin per
retallades...

(Alguns aplaudiments)

... això és el que ens està passant perquè en el fons, en el fons,
en el fons la dreta, la dreta que vol una administració dèbil
aprofita qualsevol oportunitat per fer retallades. Nosaltres,
que volem una administració forta perquè sabem que bona part
d’aquesta administració forta reparteix riquesa, veim que és
una oportunitat cada vegada per reforçar els serveis públics.

Fins i tot és que pensam diferent i, per tant, actuam
diferent; fins i tot quan hi ha bonança actuam diferent. Vostès
quan hi ha bonança projecten Palma Arena immensos, palaus
d’òpera enmig de la mar; i nosaltres, què projectam?,
residències, centres de dia, centres per als ciutadans. Això és
perquè pensam, actuam diferent també. 

(Alguns aplaudiments)

I ara, Sra. Durán, no treurem 1.700 treballadors al carrer,
no expulsarem 16.000 persones del sistema sanitari, no farem
pagar una taxa..., escolti, no farem pagar una taxa sanitària per
accedir a la sanitat pública, al pressupost de 2020 no durem la
derogació dels extutelats, com varen fer vostès el 2012. No
farem res de tot això -no, estic molt tranquil·la- no farem res
de tot això, Sra. Durán, perquè tenim una bona notícia, no
farem el que vostès farien.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RG E núm. 4639/19, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, rel ati va a auditoria de les
entitats subvencionades.

EL SR. PRESIDENT:

Catorzena pregunta, RGE núm. 4639/19, relativa a
auditoria de les entitats subvencionades, que formula el diputat
Sr. Marc Pérez-Ribas, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té
la paraula el diputat Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats.
Ciudadanos nació para hacer frente al nacionalismo catalán, un
nacionalismo que ha derivado en un movimiento

independentista que se ha dedicado a despilfarrar millones de
euros de dinero público en fracturar la sociedad y la
convivencia de Cataluña, un nacionalismo con el que su
gobierno coquetea, no hay más que ver una vez más los socios
con los que ha decidido pasar la legislatura.

Estará de acuerdo conmigo que un gobierno responsable
debe ser muy escrupuloso a la hora de otorgar subvenciones
y por supuesto debe impedir que el dinero público sea usado
para promover actuaciones que pongan en riesgo nuestra
convivencia. 

Es por ello que nos preocupamos cuando nos encontramos
con casos como la subvención al cómic On és l’Estel·la?, en
el que se falsea interesadamente la realidad y se denigra a los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y más crece
nuestra preocupación cuando conocemos que el responsable
del Institut d’Estudis Balearics, ente que subvenciona el
cómic, manifiesta sin preocupación alguna que las bases no
nos permiten supervisar o censurar los contenidos. 

Por tanto  preguntamos, ¿qué criterios de actuación
protocolizados tiene el Govern para intervenir cuando detecta
entidades que utilizan dinero público para promover actos que
fomentan la ruptura de la convivencia en nuestras islas?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula la
representant del Govern, la consellera de Presidència Sra.
Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Pérez-Ribas,
per la seva pregunta. Com vostè sap molt bé el Govern fa
seguiment d’aquests fons que destinam a ajudes per a
activitats, en aquest cas culturals o del signe que siguin, per tal
que es destinin a la finalitat per a la qual han estat atorgades.
També sap vostè que aquest és un seguiment que es fa des d’un
punt de vista tècnic mitjançant les memòries d’activitats que
es presenten segons el que indiquen les bases de cada
convocatòria. I també sap que actualment pràcticament les
subvencions són gairebé actes reglats on hi ha un barem, una
puntuació i una comissió avaluadora, que li puc assegurar que
no hi participa ni cap conseller ni cap consellera. 

Per tant, crec que hem de tenir respecte a aquestes
comissions que fan aquesta avaluació tècnica i fer-li també
una reflexió, Sr. Pérez-Ribas, amb tots els respectes, el que
vostè ha mostrat aquí és quin és l’objectiu del naixement del
seu partit polític, que evidentment no puc compartir ni poc ni
mica, i no puc estar d’acord amb vostès. El que no farà aquest
govern, en ares a la llibertat d’expressió, és convertir-se en
censors del contingut de les propostes que puguin fer creadors
d’aquesta terra, fins i tot si no hi estam d’acord. Moltes
gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Pérez-
Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Hi has més casos, com el Festival MUR de Felanitx que
donarà veu a un pròfug de la justícia. I estarem vigilants per
evitar que l’independentisme català segresti la nostra cultura,
el nostre folklore i les nostres tradicions, i molt manco amb
doblers públics que provenen de l’esforç i de la feina dels
ciutadans de les nostres illes que d’una manera majoritària no
volen saber res de l’independentisme català. 

Vull acabar amb una frase que va dir una persona que avui
es troba a aquest hemicicle: “cuando se subvenciona
contenido se tiene que procurar que no sea ofensivo para
ningún colectivo y más cuando se refiere a los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado que hacen un trabajo
importantísimo, la misma persona señaló además que ese
control no es incompatible con la libertad de expresión”.
Fuente ABC, juny de 2019.

Sap qui va fer aquesta declaració, Sra. Consellera? Doncs,
la seva actual...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pérez-Ribas, el seu temps ha acabat. Moltes gràcies. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Té la paraula la Sra. Consellera Pilar Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Diputat. Miri,
a mi no em trobarà en la confrontació, compartesc que allò
desitjable  és que no siguin ofensives les publicacions, etc.,
sempre seran ofensives o no segons amb el color que cadascú
ho miri i aquí és la grandesa del nostre país, del nostre estat de
dret i de la nostra democràcia i de la nostra llibertat
d’expressió. I, com dic, no em trobarà en aquesta confrontació
i per això el Govern vol tornar a mostrar el nostre màxim
respecte a les forces i cossos de seguretat de l’Estat, i per tant
no vagi per aquí perquè no compartim en absolut les
acusacions que vostè ens fa. 

I miri, una darrera reflexió. És molt perillós aquest discurs
que vostès estan introduint de segons la ideologia o si ens
agrada o no el contingut de determinades coses si això ha de
tenir el suport o no. Li pos un exemple, en aquest hemicicle,
que és absolutament plural, amb vuit grups parlamentaris, amb
diners públics se subvencionen els diferents partits polítics;

vostè s’imagina que segons el color del govern en cada cas
s’entràs a valorar quin és el contingut i la ideologia de
cadascun dels que som aquí o dels grups polítics als quals
representam? No en sortiríem, Sr. Pérez-Ribas. La grandesa
de la democràcia és aquesta, la pluralitat, el respecte fins i tot
sense estar-hi d’acord.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

I.4) Pregunta RGE núm. 4630/19, presentada per la
diputada Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoracions de
discapacitats a Menorca.

Ara recuperam la quarta pregunta, RGE núm. 4630/19,
relativa a valoracions de discapacitats a Menorca, que formula
la diputada Sra. Maria Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la diputada Sra. Salomé.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, senyores i senyors. Durant
la passada legislatura hem patit reiterats problemes i retards
en la valoració de la discapacitat a Menorca que encara
continuen, l’agost de 2018 vàrem quedar sense metge i encara
no tenim una solució. El 30 d’agost sortia als mitjans de
comunicació que hi havia una llista d’espera de més de 454
persones a l’illa. 

La nostra pregunta, Sra. Consellera, quines actuacions
pensa dur a terme el Govern davant l’augment de la llista
d’espera de valoracions de discapacitat a Menorca?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula la representant del
Govern, la consellera Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies, president. Sra. Diputada, no és les que durem a
terme sinó les que estam duent a terme. El primer de tot hem
de demanar disculpes perquè no estam oferint un bon servei,
estam a set mesos de valoració de la discapacitat quan hauríem
d’estar a tres mesos. Tenim un problema estructural, i vostè ho
sap si ho ha llegit a les notícies, no tenim metge, però és que
no hi ha metge que vulgui venir a fer aquesta feina a Menorca.
Tenim nou..., no, no, tenim nou places dotades i només tenim
cinc metges, una d’aquestes places dotades que no està
coberta és a Menorca. Hem augmentat el nivell per fidelitzar
el que tenim i perquè resulti atractiu, no vénen; hem creat..., a
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la passada legislatura hem creat dos borsins, s’hi han apuntat
diferents vegades, però quan se li ha ofert l’oferta han estat
quinze dies i han renunciat. En aquest moment tenim un
contracte menor per un metge que ve hores a fer aquestes
valoracions; quan no tenim metges amb contractes menors hi
enviam un metge de Mallorca. 

Tenim un problema estructural que és que no hi ha metges.
Hem de demanar totes les comunitats autònomes, incloses les
del Partit Popular, que es canviï el decret, que és de l’any 99
i també que ve d’un decret anterior de l’any 86, que aquesta
figura del metge sigui substituïda per una figura de sanitari,
com passa a dependència que no necessitam un metge i per
això podem anar a un ritme bo. És un problema estructural que
passa per una modificació d’un decret estatal, no passa per la
gestió d’aquest govern ni d’altres comunitats autònomes.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, consellera. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Consellera, per les seves
explicacions que efectivament són les mateixes que ha anat
donant durant tota la legislatura anterior, però és que som a la
segona legislatura i resulta decebedor que ens torni a explicar
el mateix diagnòstic sense una solució, han passat quatre anys
i l’herència ja és seva. Tal vegada haurien de plantejar-se fer un
pla de xoc perquè és evident que allò que fa no és prou.

Fa deu mesos va dir que era pràcticament imminent la
solució perquè efectivament aquest borsí s’havia d’ocupar,
cosa que va quedar deserta. També va dir que estava negociant
la compatibilitat dels metges amb l’ib-salut perquè poguessin
fer valoracions, no ha dit res més de tot açò. Volien fer
convenis amb la inspecció tècnica mèdica perquè poguessin
fer valoracions, tampoc no ha dit res de tot açò. També va dir
que hi havia un decret autonòmic a punt d’aprovar que havia
d’entrar en el Consell Consultiu perquè havia d’ajudar molt al
tema de les valoracions, agilitar-ho, i tampoc no ha dit res de
tot açò. No volem pensar que hagi quedat tot açò aturat abans
d’eleccions i encara no s’ha reprès. 

També parla del tema del decret estatal, vostè sap que no
és una solució a curt termini, per tant, ha d’actuar ja! Vostè diu
que pensen diferent que el Partit Popular, aquí no es tracta de
pensar, es tracta de fer i de donar solucions, han disposat de
més pressupost que mai, disposen de capacitat normativa,
cregui’m que és totalment incomprensible que a dia d’avui
això no s’hagi solucionat. Esperem que aquestes retallades,
que segons vostè no seran, però les dades diuen una altra cosa,
no acabin afectant negativament aquesta solució, aquesta
futura solució. I dic que sorprèn que vostès que duen la
bandera de les persones no siguin capaços de donar solució a
un tema, després de quatre anys hi ha gent que pateix, famílies
que pateixen, gent que perd drets i qualitat de vida que es perd. 

Per tant, Sra. Consellera, gràcies per les seves disculpes,
però els menorquins no necessitam les seves disculpes,
necessitam les seves solucions. Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula la consellera Santiago.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Sra. Diputada, no sé com, digui’m vostè si té qualque idea,
com puc segrestar un metge i dur-lo a Menorca, perquè no
volen venir. No és que hagi quedat desert el borsí, és que s’han
presentat, és que alguns d’ells fins i tot s’ha incorporat i
després ho ha deixat perquè hi ha altres ofertes o no li acaba
d’agradar. El decret està en vies d’executar-se, els convenis
amb l’ib-salut estan en vies d’executar-se, però aquesta no és
la solució, la solució és canviar aquesta figura de metge per
una figura sanitària que hi puguin participar fisioterapeutes,
que hi puguin participar infermers, però això és una
modificació estatal.

Miri, això afecta totes les comunitats autònomes.
Comunitat de València, 16 mesos denuncien; Aragó, 18
mesos; Galícia, dos anys i mig; Astúries, 18 mesos; Andalusia,
un any; Extremadura, un any. Tots demanen el mateix, Sra.
Diputada, tots demanen el mateix, Sra. Diputada, que es canviï
aquest decret perquè si no, els retards en discapacitat
continuaran. Això és una solució que passa pel Govern,
mentrestant nosaltres cercam solucions que són parcials...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago, el seu temps s’ha acabat. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS
(Josefa Santiago i Rodríguez):

Gràcies.

I.15) Pregunta RGE núm. 4623/19, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i  Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a explicar al Sr. Pedro Sánchez com fer un
govern de coalició.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la quinzena pregunta, RGE núm. 4623/19,
relativa a explicar al Sr. Pedro Sánchez com fer un govern de
coalició, que formula el diputat Sr. Josep Castells i Baró, del
Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el Sr. Diputat Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta. Portam set mesos amb un govern no operatiu,
un govern en funcions que és incapaç de prendre decisions
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importantíssimes per poder desplegar polítiques en allò que
ens afecta a nosaltres, a nivell balear, i també polítiques a
nivell de cadascuna de les nostres illes. Set mesos. El
responsable d’aquesta aturada o el responsable d’aquests set
mesos d’inactivitat és el Sr. Pedro Sánchez, que es nega de
forma obstinada a acceptar que té una majoria que no li permet
governar en solitari i que per tant necessita fer un govern de
coalició. 

Vostè fa uns mesos es va trobar en la mateixa situació, des
del 24 de maig, va començar, es va posar a fer feina tot d’una,
des del minut zero, com li agrada dir a vostè, i va ser capaç de
configurar una majoria estable per poder governar. Aleshores
la meva pregunta, sent com són del mateix partit, ha tingut
ocasió d’explicar-li al Sr. Pedro Sánchez com es fa un govern
de coalició?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Bon dia tots
i a totes, diputats i diputades.  Vostè parla del 28 d’abril i d’uns
mesos d’incertesa o de bloqueig polític a nivell espanyol, jo
aniria més enllà, Espanya du cinc anys amb molta inestabilitat
i amb molta inestabilitat política i per tant governs que han
estat poc sòlids per prendre les mesures necessàries per a tots
els espanyols i les espanyoles. 

Vostè entendrà perfectament i que crec que comparteix
molt amb jo que cada vegada que tenc l’oportunitat d’estar amb
el president del Govern d’Espanya li explic exactament les
necessitats que té aquesta comunitat autònoma. La darrera
vegada, en el mes de juliol, li vaig parlar de les necessitats que
tenim, de les solucions que s’han de prendre per poder
solucionar les problemàtiques i els reptes comuns que tenim
com a comunitat autònoma. 

Sí que afegiré una cosa més, Sr. Castells, que crec que
també compartim, les Illes Balears, i m’agrada explicar-ho per
tot arreu i evidentment també li he explicat al Sr. Pedro
Sánchez, som un exemple d’una comunitat autònoma que sap
gestionar la pluralitat i la diversitat, hem governat una
legislatura anterior i governam en aquesta des d’un pacte
d’acord sòlid i rigorós que cada any hem aprovat els
pressuposts en temps i forma, ara ja estam treballant per al
pressupost de 2020, no ho poden dir tots els territoris
d’Espanya, ni molt manco, i aquesta comunitat autònoma sí
que som exemple d’un bon pacte de diàleg, de comunicació,
de consensos i de tirar endavant un full de ruta polític, de tenir
molt clar què volem per als ciutadans i les ciutadanes
d’aquesta comunitat autònoma. 

Òbviament un pacte de govern es pot fer de diferents
maneres, des de la coalició o des de donar suport des de fora.
Vostès, Sr. Castells, MÉS per Menorca sempre ha decidit una
altra opció que no és la coalició. Jo tot ho veig bé, veig bé els
acords, els diàlegs, sobretot veig bé saber quines polítiques es
volen fer. En aquests moments vostè sap que avui hi ha una
reunió clau també entre Partit Socialista i Unides Podem per
veure si es pot avançar en aquests acords necessaris  que
necessitam tots els ciutadans d’Espanya i concretament els de
les Illes Balears. Jo deman i exigesc intel·ligència per les
dues parts per poder fer possible un govern el més aviat
possible i que el presideixi evidentment Pedro Sánchez, que
és qui ha guanyat les eleccions dia 28 d’abril. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr.
Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Estic en part d’acord amb vostè,
Sra. Presidenta, perquè el PSOE no només a les Balears és
capaç de fer aquests governs de coalició. Jo tinc la impressió
que el PSOE fa com una divisió horitzontal del treball. D’una
banda, a nivell autonòmic és capaç d’entendre’s bàsicament
amb Unides Podem i amb els partits sobiranistes o els partits
regionalistes de les diferents comunitats autònomes, però a
nivell estatal, on es prenen les grans decisions, resulta que
demana l’abstenció de Ciudadanos o l’abstenció del PP per
poder governar. 

Vostè  s’imagina la cara que haguessin posat els seus
electors si vostè hagués vingut a aquesta cambra i hagués
demanat l’abstenció del Partit Popular per poder governar?
Vostè s’imagina què haguessin pensat els seus electors?
Doncs això és exactament el que estan pensant els electors del
PSOE a tot l’Estat i també a les Illes Balears, des de la més
absoluta perplexitat, perquè els van votar per fer un govern
d’esquerres i no per fer un govern a les ordres de l’IBEX 35.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. A veure, jo
com a presidenta de les Illes Balears em concentr en els
interessos d’aquesta comunitat autònoma, i efectivament va
ser trist que es bloquejàs un pressupost general de l’Estat l’any
2019 entre els acords de les dretes i el món independentista,
que hagués fet possibles precisament inversions molt

 



120 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 4 / 10 de setembre de 2019

necessàries en aquesta comunitat autònoma i haguéssim pogut
avançar en moltes coses que són importants; la Llei de
dependència, que ara en parlàvem; hi havia una partida molt
important a les comunitats autònoma en els pressuposts
generals de l’Estat de 2019; en termes sanitaris, en termes
educatius, i de convenis específics per a les Illes Balears en
temes ferroviaris i en tantes altres qüestions. 

Jo esper que hi hagi un desbloqueig d’aquesta situació
política perquè això perjudica les arques públiques de les
comunitats autònomes i per tant dels ciutadans d’aquestes
illes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 4723/19, presentada pel
diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures
d’eficiència per fer front al forat de més de 500 milions
d’euros dels pressuposts.

Setzena pregunta, RGE núm. 4723/19, relativa a mesures
d’eficiència per fer front al forat de més de 500 milions
d’euros dels pressuposts, que formula el Sr. Diputat Jaume
Font i Barceló, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears. Té la paraula el diputat Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Sra. Presidenta, vostè ho ha dit fa 30 segons: des de Madrid es
va produir un bloqueig en els ingressos de les Illes Balears.
Més bé no em podia anar. La consellera d’Hisenda va fer unes
declaracions aquest mes d’agost, i a tothom ens va quedar clar,
on diu 500, 550, si posam les sentències serien quasi 700...
milions d’euros. De qualque manera la foto finish de final
d’any del pressupost 2019 és una foto en què no arribam, és
una foto que per al 2019 hem pressupostat unes coses i podem
tenir un forat que ja ha anunciat la consellera que en lloc de
1.000 milions d’euros l’any que ve de préstecs i
amortitzacions d’interessos serien 1.500. Si això fos una
empresa, una empresa tremolaria, però com que això no és una
empresa..., aquí acabarem la legislatura i ens n’anirem i
deixarem el deute per a un altre.

Ens preocupa això, en El Pi, i per això li demanam quines
mesures d’eficiència -com ha vist jo no parl d’una altra
paraula-, quines mesures d’eficiència pensa posar en marxa en
base a aquest reconeixement que la pregunta del Sr. Castells
dóna que han quedat bloquejats els ingressos en aquesta terra?
Quines mesures, presidenta?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socías):

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font, per
la seva pregunta, que crec que posa l’accent allà on hi ha el
problema, i el problema està en el bloqueig polític que es viu
en aquest moment en l’àmbit de la política espanyola, i per
tant la incapacitat de tirar endavant la possibilitat d’un govern
estable que pugui donar solució als problemes que tenim.
Separaré les dues qüestions, que crec que és important donar
aquesta explicació.

El Govern de les Illes Balears està fent feina en un pla
econòmic financer a causa que vàrem saltar la regla de despesa
de l’any 2018, com és prou conegut. Per què ens vàrem saltar
la regla de despesa de l’any 2018? Entre altres coses, per unes
qüestions extraordinàries que van lligades al pagament de les
sentències i que van lligades a la desgràcia de la torrentada que
tinguérem a Sant Llorenç, que vàrem haver de fer un crèdit
extraordinari, evidentment no obtingut en el pressupost ni
pressupostat en els pressuposts ni del 18 ni del 19. En aquest
moment estam preparant aquest pla econòmic financer des de
la Conselleria d’Hisenda amb cada una de les conselleries, i
què feim?, miram partida per partida, com bé ha explicat la
consellera d’Hisenda, miram les inexecucions que hi ha hagut
en aquest pressupost, i per part poder explicar el Ministeri
d’Hisenda com equilibrarem els comptes públics de l’any 19
i de l’any 20, d’acord amb el que caracteritza aquest govern,
que és el rigor i la forma de fer feina des de l’equilibri, però
també des de la defensa acèrrima dels interessos d’aquestes
illes i de la defensa dels serveis públics fonamentals, que no
seran retallats per part del Govern de les Illes Balears.

L’altra qüestió és allò del bloqueig polític espanyol, que
òbviament afecta totes les comunitats espanyoles i, sobretot,
aquelles que estam infrafinançades, com són les Illes Balears
i el País Valencià d’una forma molt més clara. A qui afecta?
Als 177 milions d’euros que han de venir del Govern
d’Espanya en termes d’IVA i de les bestretes que ens han de
donar. Aquests són recursos dels ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma que ja hem pagat al Govern espanyol i que
no hi ha cap dubte que han de ser retornats a aquesta comunitat
autònoma, i ho han de ser el 2019, tal i com he exigit al
president Pedro Sánchez i a la ministra María Jesús Montero.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Presidenta, jo la vull veure enfadada amb en Pedro Sánchez, i
si es digués Mariano Rajoy, igual, però no la veig igual
d’enfadada amb el Sr. Pedro Sánchez com estava amb el Sr.
Mariano Rajoy, i jo vull creure sense cap dubte aquest rigor
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que vostè vol que hi hagi, però li posaré dues coses més: hi ha
d’haver rigor, responsabilitat i transparència, perquè amb la
situació que tenim no pareix que es pugui produir el que vostè
creu que passarà o que es desbloquegi aquesta qüestió; crec
que això està anquilosat i tant de bo m’equivoqui, perquè seria
el primer que estaria contents.

Davant aquesta situació  El Pi, al llarg d’aquesta passada
legislatura, quan governava el Sr. Rajoy, li va plantejar més
d’una vegada que amb aquelles coses que són nostres, que ja
hem pagat, com diu vostè, nosaltres ja hem pagat i hem d’anar
als tribunals, no hauríem de perdre ni un segon. Avui estaríem
pendents de sentència que ens han pagar, com ha passat a La
Rioja, com ha passat a Andalusia. No ens queda més remei que
dur-los a la barra, perquè no ho entenen, no ho entenen, no ho
entenen! Ells tenen un concepte de l’Estat que yo primero i ja
veurem els altres, i aquí el problema que tenim és com
garantim aquesta societat del benestar que tots volem garantir
però que no tenim doblers per mantenir-la. Ja no està en
aquestes bregues d’ideologia política de cada partit, està en
podrem pagar la llum?, i la llum són moltes coses, a Balears,
i no hi ha més cera que la cau, i avui no tenim ciri.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, el seu temps s’ha acabat. Té la paraula la Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Font. He intentat
explicar el perquè del Pla econòmic financer, que ve de la
regla de despesa de 2018, que nosaltres consideram una regla
de despesa injusta. Ho vull explicar un poc més. Encara estam
a nivell espanyol regint-nos pel pressupost del Sr. Montoro i
les regles de despesa, les d’estabilitat pressupostària, dels
governs del Partit Popular; entre d’altres, afecten també els
ajuntaments, que a les Illes Balears tenen 230 milions d’euros
en el banc que no poden invertir en els ciutadans i les
ciutadanes d’aquestes illes, que tant els necessiten.

Sr. Font, hem avançat, però necessitam un govern estable
a Madrid perquè pugui aplicar el règim especial, perquè
tenguem acordat el fons d’insularitat i perquè tenguem la part
del règim fiscal que toca venir quan hi hagi un govern estable
a Madrid. Per això trob molt important que es desbloquegi
aquesta situació política i puguem tenir un govern amb què
negociar els reptes d’aquestes illes...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.17) Pregunta RGE núm. 4582/19, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política
d’immigració.

Dissetena pregunta, RGE núm. 4582/19, relativa a política
d’immigració, que formula el diputat Sr. Jorge Campos
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el diputat Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días, señores diputados,
invitados y prensa. Sra. Presidenta, usted este verano ofreció
los puertos de Baleares a una organización que trafica con
personas, Open Arms. ¿Considera apropiado que con el dinero
de los contribuyentes de estas islas su gobierno apoye a la
ONG que colabora con mafias que trafican con personas, con
inmigrantes?

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Moltes gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos. Aquest
govern col·labora i col·laborarà sempre amb les entitats i
organitzacions per fer possible la defensa dels drets humans,
l’acollida i l’ajuda humanitària a les persones migrants i als
refugiats. Ho feim perquè així ho marca el dret internacional,
però també ho feim per convicció, perquè aquest és un govern
solidari que sempre pensa que les persones necessitades, que
necessiten ajuda, la tendran des del Govern de les Illes Balears
i des del suport de les seves institucions i de la seva
ciutadania, sobretot i d’una forma especial a les organitzacions
no governamentals que donen suport als estats per fer possible
aquesta acollida i salvar les persones que estan morint a la mar
Mediterrània. No només li donam suport sinó que vostè sabrà
que els voluntaris d’Open Arms i de Proem-Aid varen tenir un
premi Ramon Llull del Govern de la comunitat autònoma, que
per cert va ser dels més aplaudits.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, usted sigue
practicando ese buenismo suicida de los últimos años pagado
con el dinero de todos los contribuyentes. 

Mire, a mí me preocupa mucho más de lo que se imagina
la situación de las personas que viven en algunos países
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africanos y por eso siempre nuestras propuestas en política
exterior van a solucionar el problema en el país de origen,
pero la solución no es abrir las puertas, no es abrir todas las
puertas, porque África no cabe ni en Baleares ni en España ni
en Europa. Lo que usted y su gobierno han hecho es apoyar a
una organización, Open Arms, que colabora con las mafias,
que trafican con personas del Norte de África. 

Usted, por pura propaganda irresponsable, ofreció los
puertos de Palma y Mahón a un buque que probablemente sería
inmovilizado y multado, como ya advirtió la Marina Mercante,
por comprometer la seguridad de su tripulación, de las
personas rescatadas y del buque. No es Open Arms, Sra.
Armengol, es open mafia. 

Usted, Sra. Armengol, con la necesaria colaboración del
presidente Pedro Sánchez, está provocando un peligroso
efecto llamada que pone en riesgo nuestra seguridad, y le voy
a poner una serie de ejemplos. El 13 de agosto ofreció los
puertos de Baleares, al día siguiente diez inmigrantes eran
detenidos por la Guardia Civil en Menorca; a la semana
siguiente el 20 de agosto anunció que estaba todo preparado,
equipos necesarios, alojamientos, ¡oiga!, el 31 de agosto
llegaron cinco pateras con 80 inmigrantes a Ibiza. Éste es el
efecto inmediato porque usted ofrece ayudas a quien no
podemos dárselas. 

Usted da ayudas a la inmigración ilegal mientras se las
niega a los ciudadanos de Baleares que han cotizado y pagado
impuestos; a los españoles que cuando necesitan alguna ayuda
se encuentran con el muro de la administración que les niega
auxilio  o se les concede al cabo de unos años cuando
desgraciadamente incluso ya han fallecido. En cambio en una
semana ya tenía alojamientos y equipos preparados para la
inmigración ilegal.

Sra. Armengol, nosotros abrimos los brazos a una
inmigración que venga a trabajar, pero no a una inmigración
ilegal desbocada que lo que hace es aumentar la tasa de
criminalidad, como dice el Fiscal General del Estado y como
dice el propio Ministerio del Interior, que ya nos sitúa a la
cabeza de España. Abandone ese buenismo suicida e inste al
Gobierno de la nación a reforzar los cuerpos de policía...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Campos, su tiempo ha acabado. 

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Campos, vostè té una pregunta
de control al Govern que fa a la presidenta del Govern i vostè
tria i elegeix el tema que vol tocar en aquesta sessió
parlamentària. Avui començam un període parlamentari,
començam una nova legislatura, vostè elegeix un discurs que
a mi em preocupa perquè pot estimular l’odi, pot estimular el
racisme, pot estimular la xenofòbia. Sr. Campos, ja li ho dic
ara, a nosaltres, a aquest govern, no ens hi trobarà en aquest
discurs ni ens trobarà seguir-li aquesta discussió. Li explicaré
què hem fet a aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments)

Li explicaré que aquesta terra és una terra solidària, sí, que
nosaltres treballam amb la Plataforma Balears Acollim, que
recull moltíssimes entitats d’aquestes illes preocupades per
una situació molt complicada que es viu a la mar Mediterrània
però no hem d’oblidar que moren ofegats menors, persones,
homes i dones per una situació d’injustícia a nivell
internacional. Li explicaré, Sr. Campos, que aquesta terra
solidària no oblidarà mai que els seus avantpassats varen haver
de fugir a altres terres a cercar suport i ajudes en uns moments
que a Espanya es vivien temps de molta dificultat. 

A partir d’aquí, nosaltres defensarem sempre una política
migratòria justa a nivell de la Unió Europea, però que resolgui
els problemes. Defensarem sempre polítiques de cooperació
internacional, com feim des del Govern de les Illes Balears.
Vostès, per cert, han demanat la reducció de les polítiques de
cooperació internacional a nivell espanyol; això es contradiu
amb tot allò que explica. I li explicaré que davant una situació
extraordinària, com es va viure aquest estiu, d’acord amb el
Govern d’Espanya vàrem dir que els ports de les Illes Balears
evidentment els posàvem a disposició, com hem fet sempre,
d’acord amb sis països europeus. I vull agrair al Bisbat la
velocitat que va tenir per oferir un lloc i un espai per a
aquelles persones que morien ofegades enmig de la mar
Mediterrània. 

No sé quina solució dóna, Sr. Campos, vostè a aquesta
problemàtica real que es viu al món.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 4638/19, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a situació de les Illes
Balears en el context actual.

Divuitena pregunta, RGE núm. 4638/19, relativa a situació
de les Illes Balears en el context actual, que formula el diputat
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Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula el diputat Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, molt bon dia.
Totes les entitats i e ls  experts econòmics auguren un
alentiment de l’economia, una desacceleració important de la
nostra comunitat autònoma, la CAEB, Impulsa, de la qual vostè
n’és presidenta, l’AIReF i fins i tot també la Sra. Montero, la
seva ministra del PSOE. Tots diuen que anirem cap avall, de
fet, l’AIReF diu que per a l’any 2020 creixerem un
1,6%.Vostè ahir va fer sortir al seu vicepresident real, el Sr.
Negueruela, a dir que creixeríem un 2,1%, supòs que per
neutralitzar el ple d’avui. Vostès mateixos sé cert que es fien
més de l’AIReF que del Sr. Negueruela, però bé. 

Jo el que li vull dir és que ateses les declaracions d’avui
nosaltres no en tenim la culpa del forat que ha fet vostè, eh?,
li diuen els seus, no li deim nosaltres. Nosaltres repetim el
que ja li diuen. Per això, davant totes aquestes dades, Sra.
Presidenta del Govern, jo li voldria demanar a veure si encara
manté vostès que les Illes Balears estan millor que mai.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta
del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Company. Nosaltres
òbviament des del Govern de les Illes Balears som molt
conscients del context polític, social i econòmic que es viu al
nostre entorn i a aquesta comunitat autònoma, som conscients
de la situació que viu Alemanya, som conscients del possible
Brexit dur a nivell d’Anglaterra i de tantes altres qüestions i,
què li puc dir, Sr. Company?, que afrontam amb molta més
fortalesa aquestes situacions que puguin esdevenir a la nostra
comunitat autònoma perquè s’ha fet una bona feina la passada
legislatura i venim de reforçar els ciutadans d’aquestes illes i
de reforçar tot el sector públic per reforçar els drets socials
d’aquesta comunitat autònoma.

Segons dades que sortiren ahir mateix les Illes Balears
som la comunitat autònoma que millor ha aprofitat la situació
econòmica, el cicle econòmic, per poder reforçar els serveis
públics essencials i així ens hem posat per sobre del nivell
previ a la crisi econòmica i som la comunitat autònoma que,
dic, ho hem fet millor; millor, Sr. Company, per sufragar les
retallades que vostès varen infringir als ciutadans d’aquestes
illes. 

Li puc dir què no farem mai, Sr. Company, fer pagar les
complicacions als més dèbils, als pensionistes, als malalts
crònics, a les persones que estan en situació de pobresa, als
infants que van a una escola i no poden tenir menjador. Això

és el que feren vostès, nosaltres no ho farem mai. Moltes
gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies. Sra. Armengol, anem a la premsa,
“Baleares encabeza el mayor déficit de todas las
autonomías”, “Baleares registra una subida del paro en
agosto, algo que no ocurría desde el 2012", “el número de
estudiantes parados de Baleares que buscan empleo se
multiplica por tres en un año”, “Baleares es la comunidad
autónoma que más tarda en pagar a los proveedores, 18
días por encima de la media”, “Baleares es la única
comunidad en la que caen las ventas del sector servicios”,
“el alquiler se encarece un 20,7% en Baleares en junio, la
tercera subida más fuerte del país”, “la compraventa de
viviendas en Baleares cae un 17,4%”, “la creación de
empresas en Baleares cae un 16,2%”, “Baleares es la
segunda comunidad autónoma donde más cae la
producción industrial”, “la unión de autónomos cifra en
649 los comercios desaparecidos estos últimos cuatro
años”, “Baleares registró entre enero y agosto 79
concursos empresariales”. Tot això són coses que han sortit
el mes d’agost quan vostès estava de vacances, desapareguda
i acotava el cap davant Pedro Sánchez. 

Miri, Sra. Armengol, o l’efecte Consolat la fa viure com
Alicia en el país de las maravillas o la premsa diu mentides,
però és la mateixa premsa que vostè m’ha dit ara fa un
moment. 

També la mateixa premsa diu..., la Sra. Rosario Sánchez
diu, estamos revisando todas las partidas de gasto de cada
conselleria para mejorar en eficacia, proyectos que no se
han iniciado ja no es faran, i ara tots els consellers han dit
mentides, perquè la consellera d’Hisenda ha dit que està
revisant també tots els comptes a la baixa, o les ha dit la
consellera d’Hisenda, les mentides o les diu vostè, Sra.
Armengol, o tots els consellers.

Si hi ha retallades, Sra. Armengol, seran culpa seva, si hi ha
pujada d’impostos serà culpa seva, si dispara el deute serà
culpa seva, la seva herència Armengol...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Company, el seu temps ha acabat.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, el veig molt negatiu
i molt pessimista, tal vegada sigui l’ambient de la família del
Partit Popular, que no m’estranya que estiguin en aquestes
circumstàncies. Ara li diré una cosa, començam molt millor
que començàrem el 2015, perquè, efectivament, hem reforçat
l’estat social en aquesta comunitat autònoma d’una forma
claríssima, i vostè pot veure aquestes qüestions i jo n’hi
explicaré unes altres que també són prou evidents i prou reals:
les Illes Balears creixen per sobre de la mitjana espanyola i
europea, l’any que ve amb una previsió de creixement per
sobre del 2%. El turisme segueix creixent, un 0,9% més de
turistes entre gener i juliol, i el que és més important, ha
augmentat la despesa turística en més d’un 2,5%.

Sr. Company, hem arribat als 590.000 afiliats a la
Seguretat Social en el mes d’agost, som la comunitat on han
crescut més els salaris, no hem d’oblidar el conveni col·lectiu
d’hostaleria que ha fet pujar els sous un 17% en aquesta
comunitat autònoma, aquest mes d’estiu, Sr. Company, vostè
sap que s’ha signat el conveni col·lectiu amb comerç que puja
un 11%, sabran els empresaris si poden pagar més o no els
seus treballadors i treballadores.

El que és important, començam el curs escolar amb 1.500
professors més, començam amb més personal sanitari,
començam amb l’ampliació de la Llei de dependència, amb
12.000 persones que cobren una renda social.

Sr. Company, em contesti, junts exigirem al Govern
d’Espanya que pagui allò que deu a la nostra comunitat
autònoma, un sistema de finançament autonòmic nou i un
règim especial fiscal que faci justícia en aquesta comunitat
autònoma, i així, sens dubte, pujant els ingressos, seguirem
augmentant...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Presidenta, se li ha acabat el temps.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

... la despesa social en aquestes illes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

II. Interpel·lació RGE núm. 3358/19, presentada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del
Govern de les Illes Balears en relació amb l’augment i el
nomenament d’alts càrrecs i  personal eventual.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 3358/19, presentada pel

Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern
de les Illes Balears en relació amb l’augment i el nomenament
d’alts càrrecs i personal eventual.

Correspon la primera intervenció al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la diputada Sra. Patricia Guasp. Sra.
Diputada, té deu minuts i l’anirem informant a mesura que li
quedi menys temps.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Presidenta, Sra. Consellera,
arrancamos el curso político y nuestro ejercicio de control al
Gobierno con una interpelación de gran importancia para
nosotros, lamentablemente aún más, dada la coyuntura
económica y presupuestaria de la que buena cuenta se ha dado
hoy en esta cámara.

Miren, su política de nombramientos de altos cargos
asesores la podemos resumir en nepotismo y enchufismo y en
una gran sobredimensión de la administración atendiendo a
intereses partidistas, cuotas y criterios ideológicos. Miren,
hemos pasado de 10 consellerias a 11, de 64 altos cargos a
74, y de 50 asesores, cargos de confianza, a 70. Se han sacado
de la chistera también la figura de las secretarías autonómicas,
una para Podemos y la otra para MÉS, con una retribución de
58.000 euros, y han creado también la nueva figura de asesor,
que es el jefe de la Secretaría de Gabinete.

Y también me llama la atención, y se lo digo a la Sra.
Consellera de Presidencia, que en su conselleria cuenta con
8 asesores en su gabinete, cuando todas las demás consellerias
que gestionan los servicios públicos básicos cuentan con 5
asesores en su gabinete. Y también nos llama la atención el
sobredimensionamiento del gabinete de la Sra. Presidenta, con
9 asesores: prensa, interlocutores, pero sobre todo asesores
que no son técnicos en la materia de las consellerias, llama
cuanto menos la atención.

Ese es, sin duda, el precio que vamos a pagar todos los
ciudadanos por la investidura de la Sra. Armengol, 1,5
millones anuales en nóminas, repito, 1,5 millones de euros en
nóminas de altos cargos, solamente en la retribución, y no
todo el gasto aparejado que conlleva cada cargo y conselleria,
lo que supone 6 millones de euros para los cuatro años de
legislatura, sin contar con los gerentes y cargos políticos que
van a ocupar el sector público, porque eso dará para otra
interpelación.

Esta es la primera de las facturas del pacto, de su pacto, un
aumento del gasto público, mejor dicho, del gasto político con
dinero público, que no estaba contemplado en los
presupuestos de 2019, esos que ahora tienen ustedes que
recortar y ajustar. Lo más grave es que cuando ustedes han
decidido engordar la estructura del Govern con más cargos
políticos ya conocían de sobra que se habían extralimitado en
el techo de gasto de más de 240 millones de euros y que iban
a recortar estos presupuestos de 2019. Ya conocían que había
crecido exponencialmente la deuda y el déficit de nuestra
comunidad y que había una desaceleración económica y una
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ralentización en la creación de empleo, una muestra más,
señores del Govern, de su irresponsabilidad.

Miren, mientras se destruían puestos de trabajo, este mes
de agosto ustedes han aumentado los asesores, los cargos de
confianza, en un 40%; mientras 240 niños y jóvenes de
Baleares van a comenzar mañana el nuevo curso en barracones,
ustedes aumentaban en 16% los altos cargos de este gobierno;
mientras subían las listas de espera en sanidad y dependencia,
ustedes creaban una conselleria más para sus socios de
gobierno; mientras se cerraban nuestras playas por los
vertidos de aguas fecales al mar, veíamos cada día publicados
en el boletín nombramiento tras nombramiento de todos estos
altos cargos de su gobierno. Insisto, en un contexto
económico como el actual es una temeridad y una
irresponsabilidad haber elevado el gasto público en cargos y
asesores, ustedes, los que se autodenominan progresistas,
desde luego, progreso sí, pero para los suyos, sobre todo
sirviéndose con el dinero público.

¿De esto iba la reedición del pacto de progreso, como
ustedes le llaman, de engordar la administración con más
cargos? ¿Ese es el modelo que ustedes entienden para hacer
más eficiente nuestra administración y para conseguir unos
servicios públicos de calidad? ¿Era esa la medida de eficiencia
que tanto anunciaban y que fue uno de los seis grandes retos
que la presidenta nos vendió aquí el día de su investidura?

También quiero denunciar la política de enchufismo y
nepotismo de este govern, carente de ética en algunos de los
nombramientos de los cuales ya se han hecho buena cuenta los
medios de comunicación y que no quiero aquí personalizar. La
política de nombramientos del Govern no puede carecer nunca
del decoro y de la ética que nos exigen los ciudadanos y que
requiere la política.

La política de nombramientos..., bueno, sobre todo nos
llama la atención la nueva secretaría autonómica competente
en política lingüística que el Partido Socialista le ha entregado
al ala más radical de MÉS, a Esquerra Republicana de
Catalunya, se ha nombrado una secretaría autonómica, una
directora general y un asesor que provienen de Esquerra
Republicana de Catalunya. Eso forma parte del peaje que
tenemos que pagar por elegir como socios de gobierno a
populistas y nacionalistas, muchos de los cuales cuestionan
nuestro marco constitucional y nuestro sistema judicial.
Malos compañeros de viaje, ya le avisamos, Sra. Armengol, el
día de la investidura.

Y ya lo advertimos también, detrás de los eslóganes
programáticos de los Acuerdos de Bellver, se escondía este
reparto de sillones, insisto, un reparto de sillones que
solamente en nóminas nos va a costar 6 millones de euros
durante esta legislatura. Reconozcan, reconozcan en esta
cámara que han tenido que engordar la estructura del Govern
para colocar a sus compromisos de partido, enchufados y
también los de sus socios. En definitiva, reconozcan que
ustedes utilizan la administración pública como una agencia de
colocación. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr.
President en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Molta gràcies, presidenta. Senyora diputada, gràcies per la
seva interpel·lació, la veritat és que hauria de començar dient
que aquest és un clàssic i quasi un tòpic de començament de
legislatura, perquè parla vostè que, després d’haver vist a
premsa tots els nomenaments, normalment, efectivament, tots
els nomenaments es fan a principi de legislatura.

Sra. Guasp, la nostra política de nomenaments se centra,
com vostè sap molt bé, en comptar amb els millors
professionals a l’abast per poder fer front als reptes que té
qualsevol govern i als que tenim en aquestes Illes per endavant.
Ja fa quatre anys que vàrem iniciar un camí per canviar el fons
i la forma de com es feia política aquí, a les Illes, i vostè ho
sap ben bé perquè, tot i que el seu partit no tenia o no ha tengut
experiència de govern en el Govern de les Illes Balears, sí que
és cert que vostè té aquesta experiència de govern ja que
formava part del gabinet o del Govern del Sr. Bauzá de la
darrera legislatura del Partit Popular.

I la nostra selecció de personal o la nostra responsabilitat
a l’hora de triar els responsables que ens acompanyen en
aquesta feina de govern es fonamenta bàsicament en tres
principis: en primer lloc, en tenir la capacitat professional o
experiència per fer front als reptes que representa un projecte
polític ambiciós, com és el nostre: en segon lloc, tenir la
voluntat de continuar avançant cap al canvi iniciat en aquest cas
pel govern progressista d’ara fa quatre anys, un canvi
encaminat a garantir la prosperitat i la sostenibilitat de les
Illes a nivell social i econòmic i a assolir, a més, una societat
fonamentada en el respecte mutu i en la igualtat entre les
persones; i en tercer lloc, en la voluntat de serveis, s’estima a
la nostra i la condició de defensar-la sense cap interès
partidista i treballant per als interessos dels ciutadans
d’aquestes Illes.

Tots els càrrecs i personal eventual contractat compleixen
aquests requisits i, a més a més, vostès ho poden comprovar
en el portal de transparència del Govern.

Sra. Guasp, és molt fàcil, i perdoni’m l’expressió, a la
vegada molt covard políticament, tirar la pedra i amagar la mà,
perquè ha parlat vostè d’acusacions com nepotisme,
“enxufisme”, però no m’ha concretat a què es refereix. I crec
que diu molt poc a favor de la funció pública i de les persones,
de tot el personal eventual que quan comença una legislatura
o durant una legislatura amb els governs polítics, siguin del
color polític que siguin, fan feina, perquè ho fan posant el
millor de sí mateixes. Per tant, no puc compartir aquest
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discurs d’intentar menysprear aquell personal eventual que
forma part del govern, sigui del color polític que sigui.

I després de treballar quatre en recuperar drets i serveis
per als ciutadans, ara ens toca garantir aquesta sostenibilitat de
la nostra forma de vida de cara al futur, hem de treballar
evidentment per enfortir el nostre model econòmic i les
empreses de Balears, per continuar millorant el nostre Servei
de Salut, per ampliar l’oferta educativa i aprofundir en les
polítiques d’igualtat. I no per molt que vostès repeteixin cada
trenta segons que ens trobam a un moment de retallades, que
hi ha un augment de personal en aquest cas o d’alts càrrecs o
eventuals, això es convertirà en una realitat.

Vostè diu que sobredimensionam l’estructura de
l’administració, jo li he de dir que discrep i, a més, si vostè ho
compara amb administracions d’altres comunitats autònomes
veurà que som de les més baixes, també en empleats públics
i aquests alts càrrecs respecte d’altres comunitats autònomes.

El que volem fer, amb un projecte ambiciós com el de les
Illes, és tenir les persones que pensam que poden donar el
millor de sí mateixes per portar-ho endavant, si el dia de demà
vostès tenen aquesta responsabilitat triaran, evidentment, les
persones que vostès creguin més competents. I sí, ho ha dit
vostè, tenim una conselleria més, vostè tot aquest
sobredimensionament el concreta dient que hi ha una
conselleria més, precisament en un debat que ja vàrem tenir la
passada legislatura, on tothom reconeixia que hi havia una
conselleria que segurament en aquells moments sí es trobava
sobredimensionada de feina, com era la d’Hisenda i
Administracions Públiques, i en aquest cas és la que es va
dividir o la que s’ha dividit i s’ha donat una altra estructura al
Govern, que és la que, com a Govern de les Illes i després
d’haver guanyat les eleccions amb el conjunt de partits i de
forces polítiques que som al Govern, hem decidit, perquè
aquesta és la responsabilitat que ens han donat els ciutadans.

Hem de tenir en compte que gestionam una comunitat
autònoma amb més de 5.500 milions d’euros de pressupost i
amb una estructura de més de 37.000 treballadors, per tant, no
puc compartir amb vostès la crítica d’aquest
sobredimensionament.

I, a més, som un govern que aposta pels serveis públics,
s’ha dit en el debat durant les preguntes, amb 1.500 professors
més a la passada legislatura i amb 1.000 professionals de la
salut més, també entre metges i infermeres.

També li vull dir, Sra. Guasp, que crida l’atenció que vostè
faci aquest discurs, malgrat no tenir o no haver tengut
responsabilitat de govern a la nostra comunitat autònoma, però
sí a altres comunitats autònomes, en aquest cas, com he dit, el
Govern entén que necessitam el múscul necessari per garantir
i donar aquests serveis públics amb total estabilitat, però el
seu partit  allà on governa, per exemple, des d’ara fa poc, a
Madrid, al Govern d’Ayuso amb Ciudadanos, ha creat quatre
conselleries noves i diferents direccions generals noves; i, a
més, també ha pres una altra decisió, que vostè aquí avui no
n’ha pogut parlar perquè, evidentment, aquesta decisió no l’ha

presa el Govern de les Illes Balears, que ha estat pujar el sou
a tots, en el cas de Madrid, a tot el nou govern que ha entrat en
aquest govern PP-Ciudadanos, vostès han pujat el sou. Això no
ho hem fet aquí en el Govern de les Illes Balears.

I per posar un exemple més a prop, si no vol que li queda
tan enfora, en el Consell d’Eivissa mateix, on vostès governen,
pràcticament han duplicat el nombre de direccions insulars i
han passat de 6 a 11. Podem fer els debats si això es troba
sobredimensionat o no, però, miri, jo, a part de
sobredimensionaments o no, el que més greu em sap de tot
això en els governs sí hi participa és que han eliminat una
direcció  insular que jo crec que era fonamental, que és la
Direcció Insular d’Igualtat; en el moment que vostès han
assumit les competències d’igualtat en el Consell d’Eivissa,
des del mes de gener d’enguany, Sra. Guasp. Per tant, no
parlem només de quantitats, sinó també de qualitats.

Jo no em voldria allargar molt més, he dit abans que sol ser
efectivament un clàssic i un tòpic quan es comença una
legislatura fer aquesta relació o aquesta crítica dels
nomenaments dels alts càrrecs o del personal eventual, des del
meu punt de vista que tenguem una conselleria més respecte
de l’anterior legislatura li puc assegurar, i si algun dia té
aquesta responsabilitat de govern ho veurà vostè mateixa, en
cap cas no és cap sobredimensionament, a l’inrevés,
l’experiència d’aquests quatre anys de govern a la passada
legislatura ens ha fet poder prendre decisions de forma molt
més acurada sobre les necessitats que té el Govern de les Illes
Balears.

No vull deixar d’esmentar un dels temes que vostè m’ha
posat damunt la taula, sobre alts càrrecs, precisament, o
personal eventual, assessors tècnics a la Conselleria de
Presidència, que, en aquest cas, li he de dir que no només són
assessors directament de la consellera sinó que fan feina en
comunicació, com ja he explicat en altres ocasions a la
passada legislatura, perquè tenim un gabinet de comunicació
centralitzat de tot el Govern de les Illes Balears, i per això hi
ha aquestes places sobre la creació, producció i difusió en el
Departament de Comunicació.

I per últim, Sra. Guasp, crec que és molt més greu, o
segurament, com deia abans, és molt més fàcil i demagògic
posar aquest debat damunt la taula que es fa sempre a principi
de cada legislatura, per tant, no és que li retregui això, però jo
crec que molt més criticable és en el moment que un govern,
com va ser el darrer govern del Partit Popular, del qual vostè
en formava part, en el moment que es van acomiadar més de
1.000 professors, més de 1.000 sanitaris, el gabinet del qual
vostè formava part es va pujar el sou i això va ser condemnat
pels tribunals de justícia.

Sra. Guasp, crec que quan es fan determinades crítiques o
retrets s’ha de ser coherent amb aquelles actuacions que un ha
dut a terme durant la seva responsabilitat de gestió.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara correspon la rèplica
del grup autor de la interpel·lació, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sra. Consellera. Me
permitirá que le diga que no comparto su argumentación, en
ningún momento en mi intervención, además, he querido
personalizar en las personas que ostentan los altos cargos y
los asesores, sino realmente lo que queremos en esta sesión
de control es ejercer nuestro derecho a controlar a su
gobierno. Nosotros no hacemos demagogia, como me ha
acusado, sino control de su imprudencia en política de
nombramientos, puro trilerismo del lenguaje, pero ya no
engañan a nadie.

Miren, yo no ocupaba ningún cargo de responsabilidad en
el gabinete que me ha atribuido, por tanto está mintiendo con
esas responsabilidades y, como le digo, no tengo
absolutamente nada que decir de las personas que ostentan
estos cargos por su clara vocación de servicio, que supongo y
les atribuyo que la tienen. Le reitero: ustedes siempre que
gobiernan utilizan la administración pública como una agencia
de colocación, y diseñan la estructura de su govern con fines
partidistas.

Nos acusaba del engrosamiento de las consellerias en
Madrid. Yo le puedo decir que en Navarra, donde ustedes
gobiernan, han aumentado en cuatro consellerias; en La Rioja
también; en Asturias también en dos consellerias; y en la
Comunidad Valenciana en dos. Pero bueno, estamos aquí para
controlar, como digo, a su gobierno de las Illes Balears.

Miren, para ganar en eficiencia, mejorar la gestión pública
y prestar unos servicios públicos de calidad se ha demostrado
que no es necesario hinchar el gasto público, y menos
aumentando el gasto en altos cargos. La solución está en
racionalizar el gasto superfluo, eliminar duplicidades y, sobre
todo, reorientar el gasto y destinarlo a mejorar los servicios
básicos. Por eso presentamos también una PNL instándoles a
realizar una auditoría integral, no sólo presupuestaria sino
funcional y operativa, pero aún no hemos podido presentarla.

¿De dónde van a recortar este govern?, de nóminas a
cargos políticos seguro que no, ya nos lo acaban de dejar muy
claro. Tampoco ha explicado la necesidad de crear una
conselleria más, seis direcciones generales y veinte asesores;
me refiero a las necesidades reales, no de un reparto de
sillones, como usted ha evidenciado.

Ustedes además son expertos en dividir direcciones
generales para convertirlas en dos, sin que esto obedezca a
razones de eficiencia, sino para repartirse, como digo, las
sillas, lo que evidencia su poca confianza en los funcionarios,
funcionarios que son los que tienen la capacidad técnica e
idoneidad para el puesto. 

Ha callado también sobre mi mención en relación con los
cargos de la secretaria autonómica que están ocupados por
exdiputados o miembros de Esquerra Republicana de Cataluña.
Cierto, no me daba cuenta que el Partido Socialista hace años
es la muleta claramente del nacionalismo, por eso callan. No
se preocupe, yo voy a explicar a los ciudadanos la
sobredimensión de cargos. Es la factura que nos deja la Sra.
Armengol. 

Y hablaba de transparencia y que podíamos acceder al
Portal de transparencia. Pues a mi me llama la atención que
hasta hoy mismo no se ha publicado en el Portal de
transparencia el listado y la relación de los cargos con sus
retribuciones. He hecho la labor toda esta semana de buscar en
el Portal de transparencia, y les aseguro que no ha aparecido
hasta hoy, y llama la atención; dos meses después desde que
se iniciara su gobierno no han cumplido ni con la Ley de
transparencia ni con la obligación que tienen con los
ciudadanos de aportar esa información. ¿Pueden explicar,
entonces, por qué han tardado esos dos meses en actualizar el
Portal de transparencia y en saber las retribuciones que iban
a tener sus altos cargos? 

Miren, tiene ahora la oportunidad para responderme a
todas nuestras preguntas. Sean honestos, cuenten a los
ciudadanos en qué mejorarán sus prestaciones de los servicios
básicos el que haya diez cargos más; díganme en qué ayuda
aumentar el gasto en 6 millones de euros durante la legislatura
en cargos a favorecer el acceso a la vivienda; díganme en qué
va a ayudar aumentar en veinte cargos a dedo, asesores, a crear
empleo estable y de calidad en Baleares. Díganme en qué va a
ayudar el nombramiento de seis directores generales más, dos
nuevos secretarios autonómicos y un secretario, y un
conseller más, perdón, en eliminar las listas de espera en
sanidad y dependencia. ¿Ese es el modelo de estructura de la
administración que quieren ustedes exportar al Gobierno
central? 

Esperamos que ahora sí conteste a las preguntas y que nos
den todas las explicaciones. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Guasp. En torn de contrarèplica té la
paraula la consellera Costa.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA
I IGUALTAT (Pilar Costa i Serra):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Diputada. Respect que
no comparteixi la meva argumentació, evidentment; per això
vostès estan en aquest banc i el Govern tenim la
responsabilitat de conformar els càrrecs pels quals els
ciutadans ens han atorgat la confiança. 

Miri..., bé, diu vostè que no formava part del gabinet; si no,
a la seva pàgina a les xarxes socials, vostè va ser assessora
d’assumptes europeus en el govern del Sr. Bauzá, si no... Si no
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és així li deman disculpes i està tot erroni allí on vostè
mateixa ha posat els càrrecs que va tenir, com dic, assessora
d’assumptes europeus del govern del Sr. Bauzá. 

Però bé, dit això, torn repetir, em sembla absurd dir que se
sobredimensiona un govern perquè allà on hi havia deu
conselleries ara n’hi ha una més, tenint en compte que la
passada legislatura teníem una conselleria d’Hisenda i
Administracions Públiques, que tothom coincidia que
evidentment era una conselleria massa àmplia.

Per altra banda, Sra. Guasp, com li he dit abans, s’ha de ser
coherent quan un fa determinats discursos. Em diu vostè que
nosaltres feim aquesta estructura perquè no creim en els
funcionaris. Però com em pot dir vostè això si a la institució
a la qual està governant en aquests moments, el Consell
d’Eivissa, acaben d’eliminar sis  places de funcionaris de
carrera, que eren les anteriors secretaries tècniques del
Consell Insular d’Eivissa, per posar-hi sis  càrrecs polítics?
Sra. Guasp, s’ha de tenir una mica de coherència. I també li
vull recordar que allí tenen un sol conseller que ha fet una
estructura que ni qualsevol conselleria del Govern de les Illes
Balears, com dic amb un sol conseller executiu al Consell
Insular d’Eivissa. 

I per últim, perquè no es pensi que és que no en volia parlar
sinó que abans se m’ha oblidat contestar-li això, quant als
socis de govern, jo no sé per què posen el crit al cel. Jo què
vol que li digui?, des que en aquestes illes hi ha hagut majories
progressistes i hem tengut la possibilitat d’entendre’ns els
partits polítics d’esquerres i progressistes, ho hem fet, en el
primer pacte, en el segon i en aquesta legislatura. A vostè li
sap molt de greu però, miri, els ciutadans han triat això, i com
que han triat això hem estat capaços, amb diàleg i consens, les
forces progressistes de posar-nos d’acord. Vostè que tot això
ho veu com el dimoni, bé, nosaltres ho veim des de l’absoluta
normativa democràtica, pluralitat, perquè els ciutadans
d’aquestes illes són plurals, i cadascú arriba a acords o s’ajunta
amb aquells companys de viatge, de feina o polítics que sent
més propers. En el seu cas, com han fet a altres comunitats,
amb VOX i amb el Partit Popular; en fi, tots els meus
respectes, però com comprendrà, evidentment, en aquest
sentit estam absolutament allunyats, i sí, el Partit Socialista ha
arribat a acords amb els companys de MÉS, de MÉS per
Mallorca, de MÉS per Menorca, de Podemos i de Gent per
Formentera, i així ho venim fent des de fa més de vint any.

I per últim -ara sí-, Sra. Guasp, no sé ara exactament el
Portal de transparència si estava actualitzat avui o ahir, però
estigui tranquil·la; quant als sous que vostè volia consultar li
puc dir que les retribucions són les mateixes que hi havia la
passada legislatura. Per tant, cap ànim que no fos el màxim de
transparent. A més a més quan s’aproven totes aquestes places
es fa també amb el seu corresponent sou, que està publicat al
BOIB, i també ara al Portal de transparència, no sé al cent per
cent, però per tranquil·litzar-la li diré que com que no hi ha
hagut cap augment de retribució no trobarà vostè ni al Portal
de transparència ni al BOIB ni a cap decisió del Consell de
Govern cap pujada en aquest sentit, perquè hem mantingut les
mateixes retribucions que hi havia a la passada legislatura.

I per últim -ara sí-, he de dir que..., bé, jo trob molt lleig en
el discurs que, sobretot quan un no governa, fa l’acusació que
es reparteixen les cadires. Vostè digui-ho com trobi. Miri, no,
governam perquè els ciutadans de les Illes Balears
majoritàriament han donat la confiança als partits
progressistes per tirar endavant el Govern del qual tenc
l’honor de formar part, i per tant supòs que allà on vostès
governen, Sra. Guasp, com pugui ser Andalusia o Madrid,
vostè allò no ho veu un repartiment de cadires sinó que tenen
l’alta responsabilitat de tirar aquella comunitat endavant.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, consellera Costa.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon a
les proposicions no de llei.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3353/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures urgents en matèria d’habitatge.

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE
núm. 3353/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures urgents en matèria d’habitatge.

Correspon ara la intervenció del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Costa. 

EL SR. COSTA I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Durant els darrers anys, i més concretament des de 2015, s’ha
produït un fort increment de preus de l’habitatge a les Illes
Balears. Concretament, segons dades de l’INE, des de 2015
s’ha produït un increment a les Illes Balears, en el conjunt,
d’un 28% al que es refereix a preus, però hi ha ciutats, com
pugui ser Palma, per exemple, on l’increment des de 2015 és
del 36%, a Eivissa també un 36%, Santa Eulària un 38%, i
Marratxí un 28%.

Des de l’aprovació  de la meravellosa Llei 5/2018,
d’habitatge, els preus a Balears han pujat un 7,3% i els preus
del lloguer aproximadament un 5%. La pregunta és, per què
s’ha produït aquesta situació? Bé, jo crec que si ara mateix ho
preguntéssim, féssim aquesta pregunta a un boix d’ESO ens
diria que han pujat els preus perquè hi ha molta gent que vol
comprar un habitatge i hi ha pocs habitatges per comprar.
Aquesta seria la resposta òbvia. 

Però el que pareix evident no ho és tant per al Govern de
les Illes Balears i concretament per al Sr. Pons, que encara
pareix que no ha descobert que tenim un problema d’oferta a
les Illes Balears i per tant que si no incrementam l’oferta serà
absolutament impossible que puguem revertir aquesta situació. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201903353


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 4 / 10 de setembre de 2019 129

Però, què ha fet el Govern de les Illes Balears per intentar
pal·liar aquest problema d’accés a l’habitatge que tenen els
ciutadans? En primer lloc, aprovar la Llei 5/2018, com he dit
abans, que al nostre entendre el resultat és contraproduent, per
què?, perquè ha restringit l’oferta i per tant s’han incrementat
encara més els preus. S’han concedit les ajudes a l’accés a
l’habitatge del Pla estatal d’habitatge, això és el que s’ha fet
fonamentalment durant els darrers anys, per cert convendria,
Sr. Pons, que abans de fer una nova convocatòria pagàs
l’anterior perquè si no els ciutadans poden perdre credibilitat
quant als efectes d’aquestes ajudes, no?, i això sí, milers de
fotos, anuncis buits de contingut i postureo, però en quatre
anys zero habitatges de protecció oficial, zero habitatges
socials en aquestes illes. Bé, no, 14 habitatges han construït
a Formentera que estaven adjudicades ja el 2015. Això sí, a
Son Busquets ni un habitatge durant aquests darrers quatre
anys, ni tampoc s’espera que els facin els pròxims quatre.

Davant d’aquesta situació el Grup Parlamentari Popular té
interès a fer propostes per millorar l’accés a l’habitatge dels
ciutadans de les Illes Balears. No necessitam sis mesos per
fer un pla de xoc, com ens va anunciar vostè, Sr. Pons; sembla
mentida, quedam estupefactes que en quatre anys no hagin fet
res i encara hagin de menester sis mesos per fer un pla
d’habitatge, és realment sorprenent. 

Per tant, des del Grup Parlamentari Popular feim una sèrie
de propostes per intentar, ja dic, facilitar l’accés a l’habitatge
dels ciutadans de les Illes Balears. Quines són aquestes
propostes? 

En primer lloc, mesures per intentar incrementar l’oferta
d’habitatges a les Illes Balears, i especialment a les zones que
pateixen més dificultats, per això volem impulsar la
construcció, molt especialment a les zones que pateixen més
dificultats com he dit, de 8.000 habitatges socials; volem
també, o proposam, modificar les normes urbanístiques per tal
que el sòl urbà actualment existent, no més, l’actualment
existent, es destini a la construcció d’habitatges per als
ciutadans amb rendes mitjanes i baixes; incrementar l’índex
d’intensitat d’ús residencial per poder construir més
habitatges sense consumir més territori i concedir les
llicències el més aviat possible, i en tot cas en un temps
màxim de tres mesos; augmentar la seguretat que tenen els
propietaris, si tenen seguretat els propietaris  posaran més
habitatges al mercat; concertar, no tenim cap problema a dir-
ho, assegurances privades per garantir els cobraments i els
possibles desperfectes que es puguin produir. 

I per altra banda, al mateix temps que s’incrementa l’oferta
és necessari, això sí, ajudar determinats col·lectius que ho
estan passant especialment difícil. Per això, proposam també
implantar, implantar, crear la hipoteca compra fàcil que
permeti mitjançant un sistema d’aval per part de la comunitat
autònoma la concessió de préstecs hipotecaris que arribin fins
a un cent per cent del valor de taxació; reduir els impostos,
4% impost de transmissions patrimonials, 2% per a
determinats col·lectius; eliminar, s í, actes jurídics
documentals per la compra d’habitatge nou; eliminar préstec
hipotecaris amb préstecs hipotecaris per compra d’habitatge

habitual i  joves menors de 30 anys i famílies nombroses o
monoparentals; incrementar l’impost dels límits de la
deducció per lloguer i crear, com vostè va dir, Sr. Pons, una
nova deducció per a arrendadors, i finalment, com no podia ser
d’altra forma, modificar les normes pertinents per tal de
combatre l’ocupació il·legal i les màfies que se n’aprofiten i
garantir que els legítims propietaris dels habitatges ocupats
recuperin els seus immobles en un termini màxim de 24
hores.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Correspon ara la intervenció del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears per
defensar les esmenes RGE núm. 4782 a 4785/19. Té la
paraula el diputat Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
El Grup Parlamentari El Pi està bàsicament d’acord amb la
iniciativa del Grup Parlamentari Popular, però consideram que
alguns dels punts que inclou aquesta iniciativa poden ser
millorats en alguns aspectes, aspectes que alguns són
simplement de redacció i altres tenen més contingut de fons. 

És evident que el problema de l’accés a l’habitatge és un
dels grans problemes socials que té aquesta terra i que com
més mesures puguem posar en marxa des de les diferents
opcions polítiques molt més capacitats estarem de tenir una
resposta eficient. No compartim algunes crítiques del Grup
Parlamentari Popular a la Llei d’habitatge, pensam que la Llei
d’habitatge fa una cosa de la qual en parla molt poc, no en parla
gens, la iniciativa del Partit Popular que és el tema de
l’habitatge desocupat, que és un dels grans reptes que té, que
la llei afronta i del qual al Grup Parlamentari Popular no li
agradar parlar. Però bé, evidentment altres mesures que sí
estan incloses ens sembla que també contribueixen a intentar
pal·liar aquest problema de l’accés a l’habitatge.

Diré que retiram l’esmena 4785, en relació amb el tema de
l’eliminació de l’impost d’actes jurídics per als préstecs
hipotecaris, després de la conversa que hem tengut amb el
portaveu del Grup Parlamentari Popular perquè ens pareix que
efectivament és encertada la redacció tal com ve a la iniciativa
del Grup Parlamentari Popular.

La primera esmena que mantenim és en relació amb el punt
1 on es posa l’horitzó de l’habitatge públic que s’ha
d’aconseguir tenir després d’aquesta legislatura, 8.000
habitatges que és el plantejament que fa el Grup Parlamentari
Popular ens pareixen que estan fora de la realitat. Ens
agradaria evidentment, a tots crec que ens agradaria, però
evidentment també la política és l’art del possible. La Llei
d’habitatge fixa en 5.000 habitatges aquest horitzó, certament
no ho fixa d’una manera temporal tan clara, però nosaltres ens
mantendríem en aquest horitzó establert a la legislació, que

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904782
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904785


130 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 4 / 10 de setembre de 2019

ens pareix que si ho assolíssim ens podríem donar ben per
satisfets.

El segon punt, on també tenim una esmena, és en relació
amb l’índex d’intensitat d’ús. Nosaltres defensam, hem
defensat a la Llei d’habitatge, ho vàrem defensar a la Llei
d’urbanisme, defensam en aquest moment el mateix concepte
que està defensant el Grup Parlamentari Popular que és relaxar
l’índex d’intensitat d’ús, suavitzar aquest índex d’intensitat
d’ús perquè es puguin fer més habitatges a un solar si són per
a habitatge de promoció pública o preu taxat. Aquest concepte
el compartim, segurament la paraula, el concepte augmentar
l’índex no és prou clar i per això la nostra esmena. Li he
proposat al portaveu popular que si en lloc de reduir, que
tampoc al final no deu ser el millor verb a definir el que es
pretén, podríem utilitzar verbs com “relaxar” o “suavitzar”, que
pensam que serien més clarificadors del sentit de la proposta
que, ja dic, conceptualment la compartim absolutament. 

I la tercera esmena que tenim és al punt 4 on el Grup
Parlamentari Popular proposa que..., diguem, el sistema d’aval
de la comunitat arribi al cent per cent del valor de la taxació,
com és conegut i sabut el Banc d’Espanya i totes les entitats
financeres posen en dubte que s’hagi d’arribar al cent per cent,
en determinats casos on queda acreditada plenament la
solvència de la persona que contracta la hipoteca sí, però, com
a criteri general, normalment s’utilitza el 80%. Nosaltres no
volem posar un percentatge, però la nostra proposta és que
intentem flexibilitzar aquest objectiu perquè no totes les
persones, no de forma general es pot arribar al cent per cent,
perquè si s’arriba al cent per cent el que passarà molt sovint és
que no es podrà fer front a la hipoteca i, per tant, al final,
diguem-ho així, ens farem trampes nosaltres mateixos, i
evidentment aquí del que es tracta és que la gent pugui accedir
a l’habitatge i pugui tenir una hipoteca que sigui capaç
d’abonar, que sigui capaç de pagar.

Per això la nostra esmena va en el sentit d’intentar trobar
una fórmula que aconsegueixi aquest objectiu, crec que
compartit, però simplement es tracta de millorar aquesta
redacció.

Ja dic, el nostre grup parlamentari, s i  no s’accepten les
esmenes, demanam votació separada perquè en alguns punts
ens abstindríem, però, en general, acceptam i compartim la
seva proposta.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Ara correspon la intervenció del
Grup Parlamentari Ciudadanos per defensar les esmenes RGE
núm. 4932 i 4933/19. Té la paraula el diputat Sr. Pérez Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Bé, el greu problema d’accés a l’habitatge el tenim a les
Illes Balears agreujat per la nul·la resposta dels governs de les
dues legislatures anteriors, encara que és més greu en el cas

de la passada legislatura on pràcticament no es va construir
habitatge social en anys de bona recaptació i tampoc no es
varen fer polítiques per incentivar la promoció privada
d’habitatges orientats a classes mitjanes i baixes.

En el Grup Parlamentari de Ciutadans ens hem posat a fer
feina per extremar el control al Govern per no perdre una altra
legislatura en matèria d’habitatge, de fet vàrem demanar
documentació sobre les obres d’habitatge social en
construcció fa quasi dos mesos i encara esperam. Segons
diuen, són uns 500 habitatges, bé, els cercarem i en farem
seguirem.

El Partit Popular presenta avui un paquet de 8 propostes
per intentar dinamitzar la construcció i venda d’habitatges per
a ciutadans principalment amb rendes mitjanes i baixes a les
Illes Balears, realment són mesures necessàries perquè és un
segment de la població que té moltíssims problemes per
accedir a l’habitatge.

En el Grup Parlamentari de Ciutadans estam en la línia de
col·laboració publicoprivada de fer convenis amb
administracions o amb ajuntaments.

De les vuit mesures presentades pel Partit Popular, el Grup
Parlamentari de Ciutadans estam d’acord amb les mesures que
afecten la davallada d’imposts, amb les mesures que proposen
d’incrementar l’índex d’intensitat de l’ús residencial, sempre
que els equipaments i subministres i tractament de residus ho
permetin perquè si no seria més complex. També estam
d’acord amb les mesures que agilitin els terminis de la
concessió de la llicència que avui en dia qualsevol ciutadà sap
que entra una llicència per a construcció d’obra es torba sis
mesos, un any, per aconseguir la llicència. I amb les mesures
que permetin de combatre les màfies de l’ocupació il·legal, és
a dir, els punts 2, 5, 6, 7 i 8.

Hem presentat dues esmenes: una és al punt 1, al Grup
Parlamentari Ciutadans som realistes, no ens agrada marcar un
mínim de 8.000 habitatges que tampoc no queda clar si són
privats o públics, que sembla que vol proposar el Partit
Popular, el que ha de fer l’administració és facilitar i
col·laborar amb els promotors perquè els habitatges nous que
es projectin siguin orientats a ciutadans amb rendes mitjanes
i baixes de les Illes Balears, perquè, senyors diputats, el
problema que tenim ara és que els promotors obtenen més
rendibilitat promovent habitatges orientats a estrangers d’alt
poder adquisitiu, a qualsevol zona de les nostres illes, obtenen
més rendibilitat així que no promoure per a ciutadans de
rendes mitjanes i baixes de les Illes Balears, aquesta és la
realitat amb la qual ens trobem avui en dia. Per això, és bàsica
la col·laboració publicoprivada per a la construcció d’obra
nova. Si els 8.000 habitatges es fan de luxe el problema
seguirà existint.

L’altra esmena, al punt 3, està plantejada perquè sembla
que es vol obligar que els propietaris contractin assegurances
privades, en tot cas l’administració el que ha de fer és
incentivar o facilitar aquesta opció.
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I finalment, considerem que l’obra nova avui en dia que es
construeixi a partir d’ara a les Illes Balears s’ha de construir
amb premisses, amb criteris d’economia circular, s’ha de
construir amb projectes i materials orientats a la sostenibilitat
per lluitar contra el canvi climàtic, i tractar de construir
intentant consumir el mínim de territori possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Començam el torn de
fixació de posicions, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Volia
aprofitar aquesta meva primera intervenció en aquest
parlament per mostrar la nostra alegria sobre la decisió del
(...) general de la Unió Europea que recomanava avui o ahir al
Tribunal de Justícia de la Unió Europea de sotmetre l’índex de
referència dels preus hipotecaris a control judicial, tal com ho
reclamaven els consumidors, aquesta és una petita victòria per
a totes les persones estafades pels bancs a l’hora de firmar les
seves hipoteques.

(Alguns aplaudiments)

Bé, en relació amb la proposició no de llei, el Sr. Costa,
encerten vostès en posar sobre la taula el problema de
l’habitatge que pateixen molts de ciutadans i ciutadanes a les
Illes Balears, però no estam d’acord ni amb els seus
plantejaments ni amb les mesures que proposen. El Sr. Costa
té raó quan diu que les Illes Balears pateixen un greu problema
d’habitatge i també quan diu que és un problema que ve des de
fa molt de temps, i tant que fa temps!, això ve del temps en què
governava el seu partit, quan es considerava que només el
mercat, sense cap intervenció pública, dotaria,
miraculosament, d’habitatge als ciutadans, i quan es va fer (...)
des del punt de vista urbanístic amb la qualificació
d’importants extensions de terrenys com a zona urbanitzable,
afavorint la bombolla immobiliària que els va explotar a les
mans i va provocar milers de desnonaments a l’Estat i a tot
arreu a les Illes.

Vostè torna al mateix, es torna proposar més mercat al
qual donen el protagonisme essencial en la solució del
problema, amb alguns afegits dins la seva línia de voler un
estat mínim i uns poders fàctics econòmics forts, sense
mesures de benestar social ni protecció del medi ambient, vol
abaixar imposts i altres mesures que minven la capacitat
econòmica de l’administració mitjançant la modificació de
normes urbanístiques i l’atorgament d’avals des de les
administracions per a la concessió de préstecs hipotecaris.

Una vegada més veiem com el Partit Popular posa tota la
seva confiança en el mercat, en la baixada d’imposts i en les

desregulacions normatives, com si no fóssim conscients que
aquestes receptes condemnaran a la pobresa i a la precarietat
una part important de la població. I una vegada més, pensar que
els bancs poden ser la part de la solució sembla una broma de
mal gust si tenim en compte el seu paper desestabilitzador des
de l’arribada de la denominada crisi financera del 2007, els
doblers invertits en el seu rescat i la seva manca de sentit
social retenint molts d’immobles per a l’especulació.

Des del Grup Parlamentari d’Unides Podem creiem que
són les administracions les que han d’adoptar mesures,
precisament per acabar amb els problemes que afligeixen la
població més vulnerable de les Illes. Per tant, hem de fer de la
política d’habitatge una eina d’integració i de lluita contra la
desigualtat social, amb la construcció d’habitatge públic on
sigui necessària, però sempre tenint en compte el seu impacte
ambiental, i esforç pressupostari planificador, especialment
amb mesures de protecció amb lleis d’habitatge; hem de fer
que la intervenció en matèria d’habitatge, especialment en el
medi urbà, ja sigui amb planificació, amb promoció
d’habitatge públic i social i polítiques ambientals, així com
amb qualitat d’espai públic siguin un element clau de
transformació social i de transició ecològica de l’economia.

A l’anterior legislatura es va començar a fer passes en
aquest sentit mitjançant la Llei 5/2018, de 19 de juny, de
l’habitatge de les Illes Balears, que volia posar les bases per a
una política de protecció i promoció de l’habitatge, però som
conscient que queda molta feina a fer, així com corregir els
errors observats per algunes plataformes ciutadanes. Per això,
des del grup parlamentari volem continuar treballant per a una
millora substancial de la problemàtica que en matèria
d’habitatge ens afecta. Aquesta millora, en qualsevol cas, no
pot derivar del tipus de mesures que proposa el Partit Popular,
no podem donar suport al que defensa el Sr. Costa, és una PNL
pensada per fomentar la propietat privada de l’habitatge, cosa
que fomentarà una altra vegada la bombolla immobiliària, ací
com el negoci de la banca, dels grups financers i dels grans
tenidors, augmentar el mercat immobiliari amb noves
construccions no significa necessàriament la baixada de preus
de l’habitatge, ben el contrari, significa augment de
l’especulació i augment de la pressió sobre el territori.

Per això, creiem important per resoldre aquest problema,
un problema que recordem que suposa la conculcació d’un
dret humà, una sèrie de mesures: integrar la política
d’habitatge en les polítiques d’ordenació del territori, de sòl
i de medi ambient; impulsar el desenvolupament reglamentari
de la Llei d’habitatge; controlar l’ús i regular el lloguer
turístic; exigir a la SAREB la mobilització dels seus
habitatges; instar l’Estat a revisar la fiscalitat sobre l’habitatge;
promoure habitatges de titularitat pública i no permetre la
venda d’habitatges públics o de protecció oficial a societats
mercantils, privades ni a fons de privatització ni a fons voltors;
treballar amb l’Estat en la modificació de la normativa del
mercat de lloguer immobiliari i, fonamentalment, habilitar
política social d’habitatge com el lloguer social per a
col·lectius més vulnerables, ací com l’accés a l’habitatge des
del cooperativisme i altres fórmules col·lectives
alternatives...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Jiménez, hauria d’anar acabant.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

... per evitar l’endeutament de les persones a causa del crèdit
hipotecari, que més que l’habitatge hipoteca la vida de les
persones.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Correspon ara al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el diputat Sr.
Mas.

EL SR. MAS I TUGORES:

Gràcies. Bé, bon dia. Com ha dit ja pràcticament tothom,
encerta el Grup Popular presentant aquesta proposició no de
llei en parlar d’habitatge, perquè que patim una emergència
d’habitatge és una qüestió que avui en dia ningú no discuteix ni
a les Illes Balears ni pràcticament a tot l’Estat espanyol, ara
bé, crec que en aquesta proposició no de llei només s’encerta
en allò de què parla, en parlar d’habitatge, és en l’únic que
encerta aquesta proposició no de llei.

El PP proposa una proposició no de llei que és el seu
programa electoral, és a dir, jo vaig anar a cercar el programa
electoral del PP i no han ni canviat l’ordre dels punts, és
exactament..., l’ordre són els punts, i, com us podeu imaginar,
MÉS per Mallorca no votarem en forma de proposició no de
llei el programa electoral del PP. Aquest programa electoral
va ser redactat servint als interessos de les grans empreses
promotores i constructores i no és un programa pensat per a
joves, famílies nombroses i monoparentals, per molt que ho
escriguin al redactat de la proposició no de llei, i  no ho és
perquè els redactors de la proposició no de llei veuen
l’habitatge com a una mercaderia i no com a un dret social,
que és el que és.

Quan el Sr. Company era conseller d’Habitatge, entre
moltes altres coses, en temps de crisi, ho era en temps de
crisi, quan es desnonaven famílies i les deixaven al carrer, ell,
en els solars públics reservats per fer habitatge, els va vendre
a hotelers per fer-hi hotels. I amb aquesta proposició no de
llei tornen mostrar el llautó ja que no hi ha cap proposta
realment social, tot el que plantegen és perquè hi guanyin
promotores, constructores i bancs, no les famílies que
realment ho necessiten.

Abaixar imposts de forma indiscriminada, tal i com
proposa la proposició no de llei, només afavoreix, per una
banda, les empreses que volen vendre habitatge privat, i per
l’altra, l’escalfament del mercat de l’habitatge que a dia d’avui
ja està que crema. El que realment desitja qui proposa aquesta

proposició no de llei és tornar al moment més àlgid de la
bombolla immobiliària; que ja no se’n recorden del malament
que ho passaren famílies i encara ho passen?

(Remor de veus)

És clar que no se’n recorden, perquè els seus amics
banquers i promotors s’enriquiren amb la crisi i el patiment de
les famílies.

(Remor de veus)

Hipoteca compra-fàcil, sembla més un lema d’un banc que
vol vendre hipoteques que no un programa d’un govern que vol
ajudar les famílies necessitades. Comprar habitatge i sobretot
pagar una hipoteca mai no és fàcil, a MÉS per Mallorca no
podem avalar ni afavorir que els joves s’hipotequin de per vida.

Parlant d’avals, si tots ho fan tan bé com la presidenta de
la comunitat de Madrid, que no paga el que li ha avalat Avala
Madrid, estam ben arreglats!

(Remor de veus)

Tant l’actual Pla d’habitatge com els acords d’aquest
govern aposten pel lloguer.

I no vull deixar l’oportunitat de parlar de qui realment, per
exemple, a la legislatura passada va fer per l’habitatge públic,
va ser el Consell de Mallorca, essent president Miquel
Ensenyat, va cedir 32.000 metres quadrats de terrenys per fer
244 habitatges HPO i convertir terrenys tacats per la
corrupció, els de Can Domenge, en terrenys per a habitatge
públic, i reservar un 10% per l’IMAS.

I ja per acabar, no vull deixar l’ocasió, atès que és la meva
primera intervenció aquí i que demà és 11 de setembre, Diada
Nacional de Catalunya, per enviar una forta i solidària
abraçada...

(Remor de veus)

... a tot el poble de Catalunya i en especial a les preses i als
presos polítics.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula el diputat Sr. Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, sr. Presidente, señoras y señores diputados. Yo
quería empezar esta primera intervención en este inicio del
curso político hablando de un tema que me preocupa y es la
esencia del parlamentarismo, que se trata de parlamentar, de
hablar, de intentar llegar a áreas de consenso, a puntos de
acuerdo y, sobre todo, en lo que se refiere a los usos y
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costumbres del parlamentarismo que se ha venido
desarrollando en esta cámara antes de que nosotros
estuviéramos en ella.

Lo que hoy vivimos aquí es la escenificación de un trabajo
que están haciendo los diferentes grupos políticos, la Mesa,
los equipos jurídicos y la Junta de Portavoces, y hoy estamos
hablando aquí de esta proposición no de ley del Partido
Popular porque, rompiendo una tradición, no se permitió el
cambio de esta proposición no de ley por un tema que a la
mayoría de grupos de la oposición nos parecía bastante más
interesante, que era el de saber cómo íbamos a obtener los
177 millones que se nos deben. Y esto es así porque,
rompiendo una tradición, no se permitió el cambio, y por eso
hoy estamos debatiendo esta proposición no de ley.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez,...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

A mí me gustaría...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rodríguez, perdoni...

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Dígame, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Miri, vostè té, el seu grup parlamentari, cinc minuts per
fixar la seva posició respecte d’una iniciativa concreta, i per
tant jo li he de recordar que l’article 117 permet al Parlament
que quan un diputat no s’atén al motiu de la qüestió el cridi al
fet que vostè  se  cenyeixi al motiu pel qual ha pujat aquí, al
faristol, a parlar d’aquest tema.

Moltes gràcies.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muchas gracias por recordármelo, Sr. Presidente, y por no
haberlo hecho al señor de MÉS que ha venido aquí a hacernos
una soflama sobre los presos políticos de Cataluña.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Voy, si me permite, a continuar. Ningún gobierno puede
estar seguro, decía Disraeli, largo tiempo sin una formidable
oposición. Yo también quiero tender el guante, que ya en su
momento hizo nuestro presidente Jorge Campos, a la
oposición, y especialmente al grupo mayoritario de la
oposición, el Partido Popular, para rogarles que en el futuro
se pongan en contacto con nosotros para discutir estas
proposiciones no de ley, porque si esto sigue así, si la
dinámica de este parlamento continua siendo aplicar el rodillo

por parte de la izquierda sectaria, si no nos ponemos de
acuerdo nosotros, vamos a tener que tragar mucho... y es una
necesidad que hablemos desde las diferencias políticas que
mantenemos, pero nosotros estamos aquí para realizar una
labor de oposición, de crítica y fiscalización al Gobierno, que
cada vez se nos va a entorpecer más, como acabamos de
comprobar.

Y dicho esto, hablaré del tema de la vivienda.
Evidentemente nos preocupa el tema de la vivienda.

(Remor de veus)

El tema de la vivienda..., el tema de la vivienda..., que
recuerdo las pasadas elecciones empezó como una partida de
truc: envit, jo envit, truc, retruc, jo fora. Si la campaña
electoral... si la campaña electoral hubiera...

(Remor de veus)

Si la campaña electoral hubiera durado quince días más, en
lugar de haber prometido 3, 4, 5.000 viviendas, ya estaríamos
por las 60.000. Tendremos mucho tiempo en esta cámara de
hablar de la vivienda porque por desgracia dudo que se hagan
ni 1.000, ni 2.000, ni 3.000 viviendas sociales que necesita
esta comunidad, o sea que vamos a tener mucho tiempo de
hablar de este tema en esta cámara. Y nosotros votaremos a
favor de la proposición no de ley del Partido Popular porque
aunque consideramos que no es lo suficientemente ambiciosa
sí que empieza a poner un camino de solución al tema, un
camino que no pasa ni por la expropiación chavista, ¿eh?, ni
por todas esas cosas que tanto gustan a la izquierda sectaria,
sino que pasa por dar a la iniciativa privada y darles ayudas a
los particulares para poder enderezar el rumbo de esa
famosísima emergencia habitacional de la que tanto les gusta
hablar, pero de la que veo que no vamos a salir con las medidas
que están ustedes acostumbrados a poner encima de la mesa.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara fixar posició al Grup Parlamentari Mixt. Té
la paraula la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i bon dia a tothom. Compartim la
preocupació per l’habitatge expressada en la proposició no de
llei presentada pel PP, però resulta curiosa la manera
d’esquivar la seva responsabilitat. Ja ho vam dir la passada
legislatura, i és que d’un gran cinisme criticar sense assumir
responsabilitat. Hem repetit manta vegades que en aquest país
mai no hi ha hagut una autèntica política d’habitatge, i
d’aquelles pols, aquests fangs.

“Tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i
adequat; els poders públics promouran les condicions
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necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer
efectiu aquest dret, i regularan la utilització del sòl d’acord
amb l’interès general per tal d’impedir l’especulació”. Saben
quin és aquest article?, i on surt? Suposo que sí. Segons dades
del Banc d’Espanya, entre l’any 2013 i 2018 a Espanya el preu
de l’habitatge va experimentar una pujada del 45% enfront del
15% del PIB. Em crida l’atenció que amb tota la crítica que fa
el PP sobre els preus només s’hi fixin (...) el nombre
d’habitatges. Què tal si ens posen a pensar en el mercat laboral
i la seva precarització? Per què aquestes dades no es tenen en
compte a l’hora de fer valoracions? Per què no es revisa la
reforma laboral? Per què no diuen que els joves pateixen d’una
temporalitat laboral del 30%? Com podem pretendre que amb
salaris mitjans de 900 euros qualcú pugui pagar un lloguer de
1.500 euros? Com podem permetre que es destini més del
60% del salari a un habitatge quan el topall és el 30%?

Espanya té una dècima part de l’habitatge públic que altres
països del seu entorn, un 1,5 enfront d’una mitjana del 15%.
Açò no és accidental, sinó que és fruit de l’aposta per un
model insostenible de propietat i habitatge protegit de venda
que passava al mercat en uns anys. Estem davant d’un mercat
absolutament desbocat; hem passat de la bombolla de la
compra a la del lloguer, i amb açò el que fem és atacar de
manera brutal un dret bàsic de la ciutadania com és el dret a
l’habitatge, recollit a l’article 47 de la Constitució Espanyola.
Ah, clar, que no queda reconegut com a dret subjectiu, no
me’n recordava.

Però anem al gra. Quines són les solucions que proposa el
PP? Fer créixer el parc immobiliari i ajudar a la compra
implicant el Govern. Molt bé. Què hem après de la crisi
viscuda? Ras i curt, res. Ens diuen que no es pot ser
intervencionista, menys -és clar- si el Govern ha de servir
d’avalador davant els bancs, és a dir, per avalar sí, per limitar
no. La dreta ens diu que l’intervencionisme genera inseguretat;
i el que vivim ara, què genera? Potser hauríem de matisar:
preocupa la inseguretat en els mercats, però no la que sent la
ciutadania, i jo crec que ja és ben hora que diguem les coses
pel seu nom.

Però tenim exemples d’intervenció a altres ciutats
europees. Què n’opinen, del que fa Bèlgica, que té preus
lliures però lligats al cost de la vida? O Berlín, on el govern de
Merkel va aprovar fa un any un nou i ambiciós projecte de llei
destinat a protegir els inquilins dels abusos dels propietaris,
i també a impedir que els preus dels lloguers segueixin
augmentant a les grans ciutats del país amb sancions de fins a
100.000 euros per incompliment.

L’habitatge és un problema perquè no s’encara amb la
valentia necessària, perquè vivim en una societat mancada
d’empatia on es prima més el mercat que els éssers humans.
El problema és concebre aquest dret com una mercaderia. El
problema és que els que han ostentat el poder durant anys
hagin estat incapaços de fer una mirada a llarg termini posant
per davant les persones. 

No podem votar a favor dels punts d’aquesta proposició
perquè és més del mateix, no hi veim les propostes

necessàries per revertir aquest grandíssim i gravíssim
problema. I tampoc no donarem suport a les esmenes
presentades. Es tracta que el dret a habitar dignament
desbanqui el dret a especular. Potser el dia que tinguem açò
clar començarem a posar fil a l’agulla.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Diputada Sra. Garrido.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
avui més o manco ens ha quedat clara quina era la posició
quant a habitatge de quasi tots els grups d’aquesta cambra,
perquè la de VOX no ens ha quedat gens clara.

Des del Grup Socialista donam la benvinguda al Partit
Popular a la preocupació per l’accés a un habitatge digne dels
treballadors, dels autònoms, de les classes mitges, perquè fins
ara únicament havíem vist la seva preocupació quant a
l’habitatge com un suculent objecte d’especulació econòmica.
Des del Partit Socialista hem promogut sempre que hem
governat polítiques actives en habitatge, i així ho seguirem
fent. Veim com any rere any la situació s’agreuja. Fins fa deu
anys únicament aquelles persones més desfavorides tenien
problemes d’habitatge; ara són les classes mitges les que de
cada vegada més tenen problemes per accedir a un habitatge,
i aquest ha de ser el nostre objectiu, convertir el dret a
l’habitatge en un dret fonamental, i si volem fer això no és
precisament amb les propostes que ens posa avui el Partit
Popular damunt la taula.

Hem sortit aquests darrers quatre anys d’una paràlisi prèvia
i hem posat la maquinària en marxa; ara tornam construir
habitatge públic a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
Hem aprovat una llei d’habitatge pionera a tot l’Estat espanyol,
que prioritza l’accés a l’habitatge a l’especulació, de la qual el
Partit Popular en sap molt. I a més, Sr. Costa, no és aquesta
llei d’habitatge la que ha fet incrementar els preus de
l’habitatge; anam per darrere Madrid, eh?, a Madrid no governa
el Partit Socialista, per desgràcia. Els preus de l’habitatge
pugen per moltes raons, i sobretot també pugen per les
polítiques que ha fet el Partit Popular, per la política de
reducció de cinc a tres anys dels contractes de lloguer que va
fer el Partit Popular, per la política del sòl del Partit Popular
de la qual encara..., del Sr. Aznar, eh?, del Sr. Aznar, de la qual
encara no ens hem recuperat, o  per la política bancària del
Partit Popular que allò que va fer va ser que la SAREB venia
pisos a fons d’inversió per 40.000 euros. Cap ciutadà
d’aquestes illes ni d’Espanya no ha tengut accés a cap pis
d’aquests per 40.000 euros.

(Alguns aplaudiments)
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I gràcies a això el Govern, en aquesta llei d’habitatge, el
Govern ha pogut detectar més de 1.000 pisos buits, sobretot
en mans de bancs i de fons d’inversió, que ara sortiran en el
règim de lloguer públic.

Les polítiques d’habitatge necessiten de planificació i d’un
ampli consens. La passada legislatura vàrem posar els
fonaments, ara començam a construir, i li dic d’una manera
figurada, que també construïm de manera real, però. 

La presidenta Armengol ens va exposar en el seu debat
d’investidura que l’habitatge serà una prioritat d’aquest govern
amb mesures extraordinàries destinades a afavorir l’accés a
una llar, amb millores en els  programes d’ajuda i mesures
fiscals que fomentin tant la construcció com la sortida al
mercat d’habitatge en règim de lloguer de llarga durada.

Aquesta planificació no és el que reflecteixen les
propostes del Partit Popular, és tot el contrari, són fruit de
l’oportunisme i cerquen l’enfrontament. Quan es fa una
proposta el primer que es necessita és tenir credibilitat i,
senyors del PP, em sap greu, però vostès en matèria
d’habitatge no tenen credibilitat. El Sr. Company, que ara no
ens acompanya, era el conseller d’Habitatge en el moment que
la crisi econòmica va ser més dura, més crua, quan més es
necessitaven polítiques d’habitatge, no en va arribar ni una, bé,
sí, en va arribar alguna, intentar convertir pisos de l’Ibavi en
arxius o intentar, intentar no, convertir un solar que havien de
ser pisos de l’Ibavi en un hotel. Aquestes són les polítiques
que varen arribar des del Partit Popular quan la crisi era pitjor. 

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Per tant, comprendrà que no els hi podem donar suport a
la seva proposta pel que li he dit, però també analitzant totes
i cada una de les propostes que ens han presentat. Parlen de
8.000 habitatges, però no parlen d’habitatge públic; el Govern
en aquest moment n’està construint 500 i aquesta legislatura
n’arribarà a molts  més. Parlen de mesures urbanístiques i
territorials, i han de tenir en compte que aquestes mesures
urbanístiques i territorials s’han de fer de manera consensuada
i estudiada amb els consells insulars i amb els ajuntaments,
que són els competents. A més, parlen d’increment de l’índex
d’intensitat, hi ha una cosa que li diuen aigua i una altra cosa
que li diuen equipament públic que ha d’acompanyar l’índex
d’intensitat; pujar-lo per pujar-lo com és la seva proposta no
és sostenible per a aquesta terra.

Pel que fa a l’assegurança privada ja s’aplica des de l’any
2017 una deducció de fins a un 75%, per tant, ja es fa. La seva
hipoteca compra fàcil es reflectia a passats plans d’habitatge,
ara no es reflecteix, i la política d’aquest govern és apostar per
política d’habitatge en lloguer. A més, i em permetran que els
ho digui perquè no em puc aguantar, em recorden aquella
hipoteca fàcil que va posar en marxa el senyor..., hipoteca
jove, que va posar en marxa el Sr. Jaume Matas i que no va
tenir gran èxit.

Pel que fa a les reduccions i supressions fiscals que també
proposen, les polítiques que volem implementar no cerquen

afavorir de manera indiscriminada la compra d’habitatges. Si
s’adopten aquestes mesures...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido, hauria d’anar finalitzant.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Sí, acab, acab, Sr. President. Si s’adopten aquestes mesures
ha de ser per afavorir els col·lectius més desfavorits i no per
afavorir aquells que no ho necessiten i no per afavorir els
bancs. La seva proposta diu que l’impost d’acte jurídic
documentat no es cobri de les hipoteques, són els bancs els
que han de pagar l’impost d’actes jurídics documentats des de
fa nous mesos per llei.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garrido, finalitzi.

LA SRA. GARRIDO I RODRÍGUEZ:

Vostès els ho vol perdonar. No m’estranya. Acab.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Correspon ara al grup proposant fixar posició i assenyalar
les esmenes acceptades. Té la paraula el diputat Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Bé, gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari Popular ha
fet una sèrie de propostes en positiu, una sèrie de propostes
per debatre en aquesta cambra i arribar al màxim consens amb
els grups del Govern, amb els grups de l’oposició, amb tots.
Es tractava de fer propostes en aquesta cambra per tal de
poder-les debatre i si era possible arribar a algun consens. No
he sentit  ni una proposta dels grups del Govern, ni una, he
sentit molts de plantejaments, de diagnòstic; vostès encara
estan a la fase de diagnòstic, però a la fase de concreció
encara no hi han arribat, i això que fa quatre anys que
governen. Ni una mesura concreta per augmentar, per facilitar
l’accés a l’habitatge als ciutadans de les Illes Balears. No ens
estranya tampoc, perquè el Sr. Pons no ha aplicat ni una
mesura. 

En aquest sentit, com els dic, les propostes que fem jo
crec que bastant credibilitat i solvència. Si no augmentam
l’oferta d’habitatges a les Illes Balears, com volen vostès que
baixin els preus? Ja sé que vostès proposaran, els grups
d’esquerres, proposaran intervenir el preu, però s’ha mostrat
una idea fracassada estrepitosament. Ahir mateix sortia un
article  a un diari digital de tirada nacional que posava de
manifest el fracàs de la intervenció de preus a San Francisco.
Encara no han après aquesta lliçó? Repetesc, no he sentit ni
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una mesura per incrementar l’oferta d’habitatge a les Illes
Balears. Per tant, entenem, des del Grup Parlamentari Popular,
que vostès fan diagnòstic, però no volen solucionar el
problema.

Nosaltres li hem fet propostes, no els agraden. Quines són
les seves propostes per solucionar el problema? No n’hem vist
ni una de proposta. Quatre anys de tira fent-se fotos, ni un
habitatge de protecció oficial. Facin habitatges de protecció
oficial, no es quedin a la fase de diagnòstic, executin els
projectes. Quatre anys, ni un habitatge de protecció oficial. 

Això sí, ens parlen del decret llei del Sr. Sánchez, un
decret llei que ja ha estat contestat en alguns casos i que s’ha
posat en evidència que restringeix l’oferta i incrementa el
mercat negre. Aquests han estat els resultats que es
produeixen. 

Per cert, Sr. Pons, quants d’habitatges, quants d’habitatges
d’aquests que té vostè en el registre de grans tenidors, dels mil
que en té, quants d’habitatges estan a disposició dels
ciutadans? Quants de ciutadans tenen ara mateix algun
d’aquests habitatges? Quants n’hi ha? Jo li diré: zero. Vostè els
té en registre, però no en té cap ni un a disposició dels
ciutadans, ni un. Per tant, no ens parli dels mils, dels mils, dels
mils quan no n’hi ha cap ni un a disposició dels ciutadans de
les Illes Balears. 

A vostès no els  agrada això de reduir impostos, això de
reduir impostos no els agrada, jo ho entenc, no els agrada.
Eliminar els actes jurídics documentats, clar, és que com el
paguen els bancs i vostès, ja ens ho va dir la Sra. María Jesús
Montero, la teoria de la incidència impositiva és un fracàs, ja
no es trasllada a preus els imposts, ens ho va dir la Sra.
Montero. Per tant, no entenen que quan es baixen els imposts,
encara que sigui que ho paguin els bancs, puguin reduir el tipus
d’interès als ciutadans. No ho entenen això, vostès no
conceben aquesta possibilitat.

En fi, nosaltres entenem que les propostes que hem fet són
en positiu i el Grup Parlamentari El Pi ha fet una sèrie
d’esmenes, nosaltres algunes d’elles creim que les podem
transaccionar, concretament al plantejament 2 que fèiem es
proposava una esmena per part del Grup Parlamentari El Pi,
nosaltres crec que la podem transaccionar i posar en comptes
de “reduir”, que proposaven ells, nosaltres posam “augmentar
l’índex d’intensitat”, podem posar “suavitzar”. I en el cas de la
proposta 4 els senyors d’El Pi proposaven el tema dels límits
de (...) pel Banc d’Espanya, creiem que podem incloure a la
nostra..., al nostre apartat un afegitó que digui: “sempre que es
donin els criteris de solvència”, crec que podem incloure
aquest apartat. La resta defensaríem que quedin com estaven.

Per part de Ciutadans que també han fet esmenes en aquest
sentit jo crec que entenem que van en positiu, en alguns casos
és un tema, jo crec, de redacció, més que res, per tant, 
entenem que mantendríem les nostres propostes, però
entenem que també van en el bon sentit.

I finalment el plantejament que havia fet VOX, home,
nosaltres, cap problema per debatre, cap problema per parlar,
però convendria que si no estan d’acord amb alguna de les
propostes que fem presentassin una esmena i ho podríem
transaccionar o debatre, tal com hem fet amb El Pi i amb
Ciutadans.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Costa, accepta votació separada? Idò procedirem a la
votació punt per punt.

El primer punt..., el primer punt...

EL SR. MELIÀ I QUES:

President... Per a nosaltres n’hi ha prou a separar el punt
primer de la resta.

EL SR. PRESIDENT:

Però com que hi ha modificacions, el president planteja la
votació punt per punt.

Passam a votar el primer punt amb el text original, perquè
no s’han acceptat les esmenes. Passam a votar. Votam.

49 vots: 13 sí, 32 no, 4 abstencions.

El punt número 2, en aquest cas amb l’acceptació pel Partit
Popular de la petita modificació que ha fet El Pi. Votam.

57 vots: 25 sí, 31 no i 1 abstenció.

Passam a votar el tercer punt amb la redacció original.
Votam.

55 vots: 21 sí, 31 no, 3 abstencions.

Passam a votar el punt número 4 amb la transacció
incorporada que ha acceptat el Grup Parlamentari Popular.
Votam.

57 vots: 21 sí, 36 no, cap abstenció.

Passam a votar el punt número 5 amb la redacció original.
Votam.

26 sí, 31 no i cap abstenció.

Ara passam a votar el punt número 6. Ha estat retirada
l’esmena d’El Pi, es vota la redacció original. Votam.

57 vots: 26 sí, 31 no, cap abstenció.
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Passam a votar el punt número 7 amb la redacció original.
Votam.

57 vots: 26 sí, 31 no i cap abstenció.

I finalment votam el punt número 8. Votam.

57 vots: 26 sí, 31 no.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3163/19,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a condemna a la difusió i la neteja d’imatge de persones
condemnades per pertinença i integració a organització
terrorista a la radiotelevisió pública.

Passam al següent punt de l’ordre del dia, que s’informa
que pel que fa al debat de la segona proposició no de llei, RGE
núm. 3163/19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a condemna a la difusió i a la neteja d’imatge de
persones condemnades per pertinença i integració  a
organització terrorista a la radiotelevisió pública, s’informa
que el grup parlamentari que ha presentat la iniciativa l’ha
retirada mitjançant l’escrit RGE núm. 4742/19.

Per tant el quart punt de l’ordre del dia del Ple, la iniciativa
RGE núm. 3163/19, decau.

IV. Modificació de les comissions permanents de la
cambra (article 50.4 del Reglament del Parlament).

A continuació  passam al darrer punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en la modificació de les comissions
permanents de la cambra.

Com vostès saben, en aplicació del nou reglament, l’article
50.4  diu que un cop acordada per la Mesa i la Junta de
Portaveus, sempre que sigui dins els  sis primers mesos de
cada legislatura i durant el termini d’un mes en cas de
reestructuració del Consell de Govern, el Ple del Parlament
podrà modificar les comissions permanents. Seguint amb
aquest criteri, aquest article, es va presentar una proposta de
modificació que ha de contenir i que conté els criteris de
distribució de competències entre les noves comissions i
aquelles que, si és el cas, en puguin resultar afectades. 

Per tant avui sotmetem al plenari aquesta votació, aquesta
modificació acordada per Mesa i Junta de Portaveus.

Passam a votar, passam a votar. Votam.

(Remor de veus)

Passam a votar. Votam.

(Remor de veus)

Votam.

57 vots emesos: 54 sí, cap no i 3 abstencions.

Per tant es faculta els Serveis Jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal
que tengui una redacció coherent. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201903163
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904742
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